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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αγαπητοί Μέτοχοι και Ενδιαφερόμενα Μέρη,

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, σας καλωσορίζουμε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Ομίλου μας για το 2017.
Συμπληρώνοντας 30 χρόνια λειτουργίας, εργαζόμαστε  με προσήλωση για να αναδείξουμε
τη σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία αποτελεί μέρος του DNA του Ομίλου μας.
Παράλληλα προχωράμε σε ενημέρωση και διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
σχετικά με τις αξίες που διέπουν τον Όμιλο, καθώς και τις επιδράσεις μας στην οικονομία,
την κοινωνία και το περιβάλλον ευρύτερα. 
Πιστεύουμε ότι η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός πυλώνας
διασφάλισης ενός βιώσιμου μέλλοντος για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας. Στο
πλαίσιο αυτό το 2017 προχωρήσαμε σε: 
▶Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας
▶Αύξηση παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού με σκοπό τη διατήρηση 

του θαλάσσιου οικοσυστήματος
▶Αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση 

της παραγωγικής διαδικασίας
▶Ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών κυρίως με χορηγίες προϊόντων μας 
▶Συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Στην παρούσα Έκθεση αποτυπώνονται οι δράσεις μας στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης,
τα αναγνωρισμένα ουσιαστικά θέματα από πλευράς Ομίλου και από τα ενδιαφερόμενα μέρη,
πώς τα διαχειριζόμαστε, καθώς και οι επιδόσεις του Ομίλου μας. Σε συμφωνία με τις Αξίες
του Ομίλου για «Διαφάνεια και Λογοδοσία», οι πληροφορίες που διατίθενται στην παρούσα
Έκθεση, ακολουθούν τις οδηγίες των Διεθνών Προτύπων GRI, ενώ λάβαμε υπόψη μας
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε. για την ιεράρχηση των Ουσιαστικών
Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τέλος, δεσμευόμαστε να τηρούμε τις Δέκα Αρχές του Οι-
κουμενικού Συμφώνου του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNGC).
Το 2018, συνεχίζουμε τις δράσεις μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην ίδια κατεύθυνση, δια-
τηρώντας την αμφίδρομη σχέση μεταξύ υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανά-
πτυξης, τηρώντας τις δεσμεύσεις μας και με απώτερο στόχο, τη δημιουργία αξίας για όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη, το περιβάλλον και την κοινωνία ευρύτερα.

Με εκτίμηση,

Αντώνης Χαχλάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Κορωπί Αττικής όπου στεγάζονται τα γραφεία Διοίκησης και η  Μεταποίηση

GRI 102-14
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Το Όραμά μας

Να συμπεριλάβουμε τα υψηλής θρεπτικής αξίας

μεσογειακά ψάρια στη διατροφή των καταναλω-

τών σε όλο τον κόσμο.

Η Αποστολή μας

Να δραστηριοποιούμαστε υπεύθυνα σε κάθε τομέα και

να παρέχουμε θρεπτικά και υψηλής ποιότητας μεσογει-

ακά 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

7

▶Βιώσιμη Ανάπτυξη
▶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
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πωλήσεις του Ομίλου το 2017

€

163,2εκ.
εξαγωγές το 2017

αντιστοιχώντας στο
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79%
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30
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χώρες παγκοσμίως
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το 2016 
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73%
Ποσοστό δαπανών

(επί του ετήσιου τζίρου 
προμηθειών) 

σε τοπικούς προμηθευτές, στις
σημαντικές 
τοποθεσίες 

δραστηριοποίησης
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οι συνολικές δαπάνες
Έρευνας και Ανάπτυξης
2015 -2017 

€

7.900   
Χορηγήσαμε

κιλά προϊόντων μας, σε
Οργανισμούς, ΜΚΟ, Ναούς και

Ιδρύματα.

70,3%
το ποσοστό 

ιχθυαλεύρου 
που προέρχεται 

από αλιεία 
πιστοποιημένη ως 

IFFO RS

22,2%
το ποσοστό ιχθυαλεύρων 
που προέρχονται από την 

επεξεργασία αλιευτικών προϊόντων για την
παραγωγή τροφίμων το 2017

Για το 2017, έχουν υλοποιηθεί  

2.066 
χημικές αναλύσεις και

5.000
μικροβιολογικές αναλύσεις

αναλύσεις σε πρώτες ύλες, προϊόντα,
γλυκό και θαλασσινό νερό, 

επιφάνειες και ίζημα

1.124
εργαζόμενοι το 2016

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου
19400 Κορωπί Αττικής  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 6698328

Μαρία Λαμπρινού
Γενική Δ/ντρια Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων
e-mail: m.labrinou@nireus.com

Το παρόν έντυπο αποτελεί τη 12η κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ, η οποία περιλαμβάνει μία ανασκόπηση των οικονομικών, κοινω-
νικών και περιβαλλοντικών επιδόσεών μας για το 2017, με περίοδο αναφοράς από
την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2017, ενώ η τελευταία Έκθεσή
μας εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και αφορούσε στο 2016. 

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σε συμφωνία με τη βασική επιλογή των Νέων GRI Προ-
τύπων (“in accordance- Core”), με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις
προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ και να παρουσιάσει
τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις πιο ουσιαστικές επιδράσεις μας στο
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο πίνακας περιεχομένων GRI, στις σελίδες 113-117, περιλαμβάνει τις σχετικές πα-
ραπομπές στην Έκθεση. Η ιεράρχηση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που πε-
ριλαμβάνουμε στην παρούσα Έκθεση προέκυψε μέσω άμεσης διαβούλευσης με
εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου μας, με χρήση ηλεκτρο-
νικής έρευνας και σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας. Για τον καθορισμό των επι-
δράσεων των ουσιαστικών μας θεμάτων βασιστήκαμε και στους Παγκόσμιους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)
και η σχετική ανάλυση περιλαμβάνεται στη σελίδα 52. Η Έκθεση Βιώσιμης Ανά-
πτυξης δε διασφαλίζεται εξωτερικά, αλλά όλα τα δεδομένα και το περιεχόμενό της
έχουν επισκοπηθεί εσωτερικά. 

Η Έκθεση έχει δημοσιοποιηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα μας
http://www.nireus.com στο πεδίο: Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τέλος, έχοντας ως βασικό στόχο την ουσιαστική και ικανοποιητική ενημέρωση όλων
των αναγνωστών της Έκθεσής μας, αναμένουμε τα σχόλιά σας, τυχόν ερωτήματά
σας και προτάσεις βελτίωσης, τα οποία μπορείτε να αποστέλλετε στις ακόλουθες
διευθύνσεις.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

70,07%
το ποσοστό των γυναικών

στην ομάδα διοικητικών
υπηρεσιών

GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-56
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Η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δημιουργούν αυξη-
μένες ανάγκες για σίτιση και ιδιαίτερα για τρόφιμα
υψηλής διατροφικής αξίας. Η ιχθυοκαλλιέργεια απο-
τελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλά-
δους τροφίμων διεθνώς, καθώς η ζήτηση για
αλιευτικά προϊόντα αυξάνεται διαρκώς.

Η Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, της οποίας το μεγα-
λύτερο μέρος της παραγωγής είναι η τσιπούρα και το
λαβράκι, τα τελευταία 20 χρόνια καλύπτει σχεδόν απο-
κλειστικά την αυξημένη ζήτηση για τα είδη αυτά.

Ο κλάδος συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και
κοινωνική συνοχή πολλών περιφερειών της Ε.Ε.,
καθώς πολλές από αυτές εξαρτώνται από τη δραστη-
ριότητά του. Επειδή πολλές από τις μονάδες εκτροφής
βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, ο κλάδος
δημιουργεί θέσεις εργασίας και παρέχει εισοδήματα
στα νοικοκυριά, συνεισφέροντας στην ανθρωποκεν-
τρική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Τα αποθέματα ιχθύων στη Μεσόγειο Θάλασσα ελατ-
τώνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Σε μία πρόσφατη
ανάλυση η Ευρωπαϊκή Ένωση* επισημαίνει ότι σύμ-
φωνα με έρευνες το 93% των εκτιμώμενων αποθε-
μάτων ιχθύων βρίσκεται σε υπερεκμετάλλευση και

ορισμένα από αυτά στα πρόθυρα εξάντλησης. Επι-
πλέον, η Μεσόγειος Θάλασσα έχει χάσει το 41% των
θαλάσσιων θηλαστικών και το 34% του συνολικού
πληθυσμού ψαριών τα τελευταία 50 χρόνια. Υπολογί-
ζεται ότι 10.000 έως 12.000 θαλάσσια είδη κατοικούν
στη Μεσόγειο, αλλά αυτή η εξαιρετική βιοποικιλότητα
βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο, καθώς απειλείται από
τη ρύπανση, την αλλαγή του κλίματος και την υπερα-
λίευση. Η βιώσιμη ιχθυοκαλλιέργεια, μπορεί να αντι-
μετωπίσει δραστικά τα ιστορικά μειονεκτήματα της
βιομηχανίας και να απαλύνει την πίεση των παγκό-
σμιων αποθεμάτων ψαριών.

Τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν ένα τρόπο
για την ικανοποίηση της ζήτησης, ενώ ταυτόχρονα
οδηγούν στην μείωση της πίεσης που προκαλείται
στα άγρια ιχθυαποθέματα.

Με τις σωστές πρακτικές, τα ψάρια ιχθυοκαλλιέρ-
γειας είναι μια ασφαλής και θρεπτική εναλλακτική,
η οποία μπορεί να ανακουφίσει την επιβάρυνση των
θαλάσσιων αποθεμάτων που υφίστανται υπεραλί-
ευση. Τα ψάρια ιχθυοτροφείου είναι συχνά πιο φρέ-
σκα κατά τη στιγμή της αγοράς και κατεργασίας.
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Συμβάλλουμε, στην υιοθέτηση υγιεινών
μορφών διατροφής από τους κατανα-
λωτές με την ενημέρωση που τους πα-
ρέχουμε σχετικά  με τις ευεργετικές
ιδιότητες των ψαριών,  στην προστασία
του περιβάλλοντος  χρησιμοποιώντας
και αναπτύσσοντας  βιώσιμες και αειφό-
ρες μεθόδους παραγωγής.

Ιστορικά, στην περιοχή της Μεσογείου, η έναρξη της
υδατοκαλλιέργειας ανιχνεύεται στην Αρχαία Αίγυ-
πτο. Στον τάφο του Ακτιχέπ (2500 π.Χ.) υπάρχουν
εικόνες που δείχνουν άνδρες να βγάζουν τιλάπια
από μία λιμνούλα. Οι Ετρούσκοι (Ιταλία) είχαν θα-
λάσσια ιχθυοτροφεία τον 6ο αι. π.Χ., ενώ οι Έλλη-
νες καλλιεργούσαν οστρακοειδή τον 5ο αι. π.Χ. Οι
Ρωμαίοι εκτρέφανε θαλασσινά ψάρια, κυρίως λα-
βράκι και τσιπούρα, τα οποία θεωρούντο σπάνια και
ήταν πολύ δημοφιλή σε βιβλία συνταγών όπως το
"De Re Coquinaria" του Apicio τον 1ο αι. π.Χ. Αυτό
το είδος υδατοκαλλιέργειας εξαφανίστηκε με το
τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η σύγχρονη ιχθυοκαλλιέργεια ξεκίνησε τη δεκαετία
του 1980 με την καλλιέργεια του λαβρακιού και
γρήγορα επεκτάθηκε στην καλλιέργεια της τσιπού-
ρας. Υποστηρίχθηκε και αναπτύχθηκε με σημαντική
έρευνα, κυρίως στους τομείς της αναπαραγωγής,
της καλλιέργειας λαρβών, της παρασκευής ιχθυο-
τροφών και της μηχανικής τεχνολογίας. Η εξέλιξή
της ήταν ραγδαία και σήμερα ο κλάδος παράγει πε-
ρισσότερους από 300.000 τόνους, καταλαμβάνον-
τας τη δεύτερη μεγαλύτερη θέση στις θαλασσινές
ιχθυοκαλλιέργειες παγκοσμίως, μετά την καλλιέρ-
γεια του σολομού – πέστροφας.
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Εκτιμώμενη παγκόσμια παραγωγή 1995-2018 (χιλ. τόνοι) 
πηγή:  Kontali Analyse

Η Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια επικεντρώνεται στην καλλιέργεια των σαρκοφάγων ψαριών, όπως το
λαβράκι και η τσιπούρα. Αν και η παραγωγή του λαβρακιού και της τσιπούρας αποτελεί περίπου το
95% της συνολικής παραγωγής, η καλλιέργεια των νέων παρεμφερών ειδών (φαγκρί, μυτάκι, μυλο-
κόπι, κρανιός, συναγρίδα κ.α.) αναπτύσσεται συνεχώς.

Ευρωπαϊκή παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας 2016 (χιλ. τόνοι)
πηγή: FEAP
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1.488
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158 161
63 40

Η σημασία της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας

*https://ec.europa.eu/jrc/en/news/saving-our-heritage-worrying-state-mediterranean-fish-stocks

Μονάδα Κόφινας, Β. Εύβοια
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Η Ελλάδα, η Τουρκία και η Ισπανία είναι οι βασικές χώρες παραγωγοί τσιπούρας και λαβρακιού και πα-
ράγουν περίπου το 80% της παγκόσμιας παραγωγής. Το υπόλοιπο 20% παράγεται στην Ιταλία, Γαλλία,
Πορτογαλία, Κροατία, Κύπρο αλλά και χώρες της Β. Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Στο ακόλουθο διά-
γραμμα παρατίθεται η εξέλιξη της παραγωγής ανά χώρα από το 2000 έως σήμερα.

Ο κλάδος στην Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγικών δυνάμεων της χώρας,
όπως μπορεί κανείς να διακρίνει και στον παρακάτω πίνακα αναφορικά με τη συγκριτική αξία των εξα-
γωγών του κλάδου, ενώ το 80% της συνολικής παραγωγής του κλάδου εξάγεται, με κύρια κατεύθυνση
την Ευρώπη.

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας καλύπτει λιγότερο από το 0,4% του εγχώριου προϊόντος, αλλά οι εξα-
γωγές του καλύπτουν περισσότερο από το 2% των εξαγωγών της χώρας και το 10% των εξαγωγών
του πρωτογενούς τομέα.
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Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής τσιπούρας & λαβρακιού 2000-2017 (χιλ. τόνοι) 
πηγή: KONTALI ANALYSE

                                 Κλάδος                                                     Αξία Εξαγωγών 2017 (€)

                                               ΦΡΟΥΤΑ - ΚΑΡΠΟΙ                                                                                                      800.117.512

                                                   ΛΙΠΗ - ΕΛΑΙΑ                                                                                                          550.733.019

                                                         ΨΑΡΙΑ                                                                                                                572.137.417

Κατανομή (%) όγκου εξαγωγών ελληνικής φρέσκιας τσιπούρας και λαβρακιού 2017 
πηγή: Kontali Analyse

Εξαγωγές πρωτογενούς τομέα ανά κλάδο 
πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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ΑνδροµέδαΣελόντα Νηρεύς 

Οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας 
(βάσει πωλήσεων το 2017 σε € εκ.)

πηγή: ετήσιες οικονoμικές καταστάσεις ελληνικών εταιρειών

Ειδικότερα, στον Ελληνικό κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας δραστηριοποιούνται 
περισσότερες από 60 εταιρείες με τζίρο το 2016 μεγαλύτερο από 550εκ.€

12.000
εργαζομένους

σε περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, με τη συνολική θαλάσσια έκταση για τις 
εγκαταστάσεις του κλάδουΒ να είναι 7,8 km2 (συγκριτικά το αεροδρόμιο των Σπάτων 
καταλαμβάνει επιφάνεια 16,5 km2). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 60 % του τζίρου πραγματοποιείται
από τις 3 μεγαλύτερες 

εταιρείες 

που παρέχουν άμεση και έμμεση απασχόληση σε
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., είναι η μητρική
Εταιρεία ενός καθετοποιημένου Ομίλου, ο οποίος έχει
την ιχθυοκαλλιέργεια ως κεντρικό άξονα των δραστη-
ριοτήτων του.

Η μητρική Εταιρεία
ιδρύθηκε το 1988
στη Χίο, όπου και
ξεκίνησε τη λει-
τουργία της πρώ-
της θαλάσσιας
μονάδας της. 

Στα 29 χρόνια λει-
τουργίας της, και
μέσα από συνεχή
ανάπτυξη, εξαγο-
ρές και συγχωνεύ-
σεις η ΝΗΡΕΥΣ
κατέκτησε την
πρώτη θέση παγ-
κοσμίως στην πα-
ραγωγή και
εμπορία των μεσο-
γειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας. Ταυτόχρονα συγ-
καταλέγεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων εταιρειών
ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες
στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών από το 1995, ενώ επίσης έχουν
εισαχθεί από το 2009 προς διαπραγμά-

τευση οι ομολογίες του μετατρέψιμου σε μετοχές ομο-
λογιακού δανείου της ΝΗΡΕΥΣ που είχε εκδοθεί το
2007. Δεδομένου του ότι η ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες
Α.Ε. έχει εισάγει προς διαπραγμάτευση τις μετοχές της
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπάγεται σε όλο το
πλέγμα διατάξεων της νομοθεσίας της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών.

Με έδρα τον Δήμο Κρωπίας Αττικής, ο Όμιλος ΝΗ-
ΡΕΥΣ διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελ-
λάδα και στην Ισπανία, εμπορεύεται τα προϊόντα του
σε περισσότερες από 31 χώρες στον κόσμο και κατέχει

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

Πελάτες μας είναι οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ
μάρκετ, χονδρέμποροι και μεταποιητές σε Ευρώπη
και Αμερική. Επίσης, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ έχει ως πε-
λάτες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, οι οποίες μπο-
ρούν να εξυπηρετηθούν στο σύνολο των
λειτουργιών τους, αγοράζοντας τροφές, γόνο άρι-
στης ποιότητας, καθώς και εξοπλισμό υψηλών προ-
διαγραφών.

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ είναι καθετοποιημένος στην πα-
ραγωγή και στις πωλήσεις προϊόντων ιχθυοκαλ-
λιέργειας, έχοντας ένα ευρύ αντικείμενο συναφών ή
συμπληρωματικών μεταξύ τους δραστηριοτήτων,
καλύπτοντας όλη την αλυσίδα αξίας με την παρα-
γωγή ιχθυοτροφών, γεννητόρων, γόνου, ψαριών
(τσιπούρα, λαβράκι, κρανιός, φαγκρί), επεξεργασμέ-
νων προϊόντων και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας,

   στους εξής βασικούς τομείς δραστηριοτήτων:
   i. Δραστηριότητα Ιχθυοκαλλιέργειας
   ii. Δραστηριότητα Ιχθυοτροφών, 
   iii. Δραστηριότητα Κτηνοπτηνοτροφίας 
   iv. Λοιποί Τομείς.

Παράλληλα, διαθέτει σήμερα παραγωγικές εγκαταστά-
σεις, οι οποίες αποτελούνται από ιχθυογεννητικούς
σταθμούς, μονάδες προπάχυνσης και πάχυνσης, συ-
σκευαστήρια, μεταποιητήριο, εργοστάσια παραγωγής
ιχθυοτροφών, μονάδα παραγωγής εξοπλισμού ιχθυο-
καλλιέργειας και μία μονάδα παραγωγής γενετικού
υλικού για τη χοιροτροφία. Επίσης, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ
διαθέτει Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης.
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Δομή εταιρειών Ομίλου (31/12/2017)
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NIREUS GMBH
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΑΕΒΕ
INTERNATIONAL

LTD*

Ο παρών Απολογισμός καλύπτει το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου.
* Η NIREUS INTERNATIONAL LTD είναι μία εταιρεία συμμετοχών, 
μέσω της οποίας ανήκει στη μητρική, η Ισπανική εταιρεία PREDOMAR.

1η θέση 
παγκοσμίως

10 
μεγαλύτερες

της 
Ευρώπης

GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-45
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Συνολικός αριθμός εργαζομένων Ομίλου                                                 1.095                                   1.124*                              1.146

Συνολικές πωλήσεις Ομίλου                                                               €185.399.812                      €197.812.191                 € 206.683.008

Σύνολο Ενεργητικού                                                                            €371.211.702                      €374.374.528                 € 402.564.462

Σύνολο Υποχρεώσεων                                                                        €250.023.138                      €242.252.391                 € 246.437.531

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                                                                    €121.188.564                      €132.122.137                 € 156.126.931

Μεγέθη Ομίλου

2015 2016
(** Αναμορφωμένες)

2017

* Ο αριθμός εργαζομένων για το 2016 αναπροσαρμόστηκε κατά 19 άτομα επιπλέον διότι εκ παραδρομής είχε υπολογιστεί εσφαλμένα το προηγούμενο έτος.
** Αναμορφωμένα κονδύλια λόγω αλλαγής στην παρουσίαση των πωλήσεων θυγατρικής εταιρείας από μεικτή σε καθαρή βάση 

με ισόποσο συμψηφισμό των αναλώσεων και αμοιβών τρίτων. 

Α. Αξιοποίηση της Συμμετοχής των Τραπεζών
Η NHΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. έλαβε, στις
07/07/2017, τέσσερις επιστολές προερχόμενες από τις
τράπεζες Πειραιώς, Εurobank, Εθνική και Alpha Bank,
μετόχους της Εταιρείας, με τις οποίες γνωστοποιήθηκε
στην Εταιρεία ότι οι ανωτέρω τράπεζες διερευνούν τις
διαθέσιμες εναλλακτικές, όσον αφορά στην αξιοποί-
ηση των συμμετοχών τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο
της Εταιρείας με την συνδρομή των Lazard Frères
SAS, PricewaterhouseCoopers και Alvarez & Marsal,
ως χρηματοοικονομικών συμβούλων, και της δικηγο-
ρικής Εταιρείας Κουταλίδη, ως νομικού συμβούλου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω τράπεζες αποφάσισαν
να δώσουν εντολή στους συμβούλους τους να οργα-
νώσουν διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ενδέχεται να
καταλήξει στην πώληση του συνόλου ή μέρους της
συμμετοχής εκάστης στην ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΕΣ Α.Ε.

B. Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Στις 24/10/2017 και βάσει πρακτικού του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €
755.833,20 και κατά € 25.194,66 υπέρ το άρτιο, λόγω
μετατροπής 56.761 ομολογιών, ονομαστικής αξίας €
13,76 σε 2.519.444 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €
0,30 με τιμή μετατροπής € 0,31 και λόγο μετατροπής
44,387. 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την
31/12/2017 ανήλθε στο ποσό € 88.205.043,60 διαιρού-
μενο σε 294.016.812 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά
δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκά-
στη.

Γ. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Στις 20/6/2018, οι τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank,
Eurobank και Εθνική υπέγραψαν σύμβαση αγορα-
πωλησίας για την πώληση του συνόλου των μετο-
χών τους που κατείχαν στην ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ, ήτοι
ποσοστού 74,34%, με την αγοράστρια εταιρεία An-
dromeda Seafood Limited, μέλος του ομίλου An-
dromeda.

Η συναλλαγή, η οποία τελεί υπό την έγκριση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, περιλαμβάνει τη
συμμετοχή της Mubadala Investment Company στο
επενδυτικό σχήμα, μαζί με την AMERRA Capital Man-
agement LLC (κύριος μέτοχος του Ομίλου Androm-
eda).

Η AMERRA είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης
ιδιωτικών κεφαλαίων που προσφέρει στρατηγικό κε-
φάλαιο σε επιχειρήσεις της Αγροτικής Οικονομίας στην
Ευρώπη και την Αμερική ενώ η Mubadala επενδύει
παγκοσμίως και διαχειρίζεται ενεργά ένα πολυποίκιλο
χαρτοφυλάκιο.

Σημαντικές αλλαγές της περιόδου

GRI 102-7, GRI 102-48

GRI 102-10
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1918

Ιστορική αναδρομή 

• 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

2005

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

2005
2006 • Περαιτέρω 

αναδιάρθρωση 
του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ 
μέσω απορροφήσεων.

• 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

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

2010 2012 2013

• Πώληση της Τουρκι-
κής εταιρείας ILKNAK 
μετά των συνδεδεμέ-
νων 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 Αριστείας 
πάνω στην Καινοτομία 
από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης.

2013

2015 2015 2016
• Εισαγωγή μετοχών 

της ΝΗΡΕΥΣ από Α.Μ.Κ. 
λόγω συγχώνευσης, 
με απορρόφηση της 
εταιρείας 
SEA FARM IONIAN AE.

• Βράβευση εταιρείας στα 
Greek Exports 
Awards 2016, 
στις κατηγορίες 
Industrial Export 
Company 
(χρυσό βραβείο) 
και Top Greek Export 
Company 
(ασημένιο βραβείο)

• Βράβευση 
εταιρείας στα
Επιχειρηματικά 
Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2016, 
1ο βραβείο 
Ανάκαμψης
Αποτελεσμάτων.

• Συνεργασία με WWF και 
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και 
συμμετοχή στο πρόγραμμα  
«Βελτίωση υπεύθυνης 
υδατοκαλλιέργειας» 
(Aquaculture 
Improvement Project) .

• Εξαγορά  της 
εισηγμένης  KEGO A.E.

• Εξαγορά 
της Ισπανικής εταιρείας 
PREDOMAR.

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

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

2017
• Βραβεία ανώτερης 

γεύσης από τον 
διεθνή Οργανισμό 
International Taste 
& Quality Institute (iTQi) 
με 3 χρυσά 
αστέρια για τον κρανιό και 
2 χρυσά αστέριγια το φαγκρί 

• Βράβευση στην κατηγορία «Εξαγωγική 
Αριστεία Καταναλωτικού Προϊόντος» και  
έπαινος στην κατηγορία «Επιχειρηματική 
Αριστεία» στα «MADE IN GREECE AWARDS
2017” από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ

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

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

• Ίδρυση σύγχρονης 
μονάδας επεξεργασίας 
και τυποποίησης – 
μεταποίησης αλιευμά- 
των στη Θέση 
Τσαπουρνιά, 
Δήμος Ξηρομέρου.
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Παρουσίαση εταιρειών Ομίλου

Ιχθυοκαλλιέργεια
Στον κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων της, την ιχθυοκαλλιέργεια, η ΝΗΡΕΥΣ ξεχωρίζει παράγοντας μία
σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας. Η καθετοποίηση ταυτόχρονα με την ολοκληρωτική –
Integrated- σύνδεση των διαφόρων παραγωγικών τμημάτων της αλυσίδας αξίας, διασφαλίζει και εξασφαλίζει
τον απόλυτο έλεγχο σε όλη την παραγωγική διαδικασία, από την τροφή και τον γόνο έως την εκτροφή, τυπο-
ποίηση και διάθεση.

ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.

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 σταθ-
μούς. Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ αποτελεί έναν από τους
σημαντικούς παραγωγούς γόνου στα μεσογειακά
είδη (τσιπούρα, λαβράκι, κρανιός, φαγκρί κ.λπ.). Το
μεγαλύτερο ποσοστό του παραγόμενου γόνου αξιο-
ποιείται από τον ίδιο τον Όμιλο, η οποία τροφοδοτεί
τις ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής και πάχυνσης
ψαριών, ενώ ένα μέρος πωλείται και σε άλλες εται-

ρείες του κλάδου οι οποίες επιζητούν την άριστη
ποιότητα και υψηλή αποδοτικότητα του γόνου
ΝΗΡΕΑ.

Επιλέγοντας τους κατάλληλους γεννήτορες και
χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες μεθόδους παρα-
κολούθησης και εφαρμογής διατροφικών πρωτο-
κόλλων, παράγεται γόνος ΝΗΡΕΥΣ, ο οποίος μόλις
ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο βάρος (συνήθως 1–2

gr), οδηγείται στους ιχθυοκλωβούς για πάχυνση.
Όταν η θερμοκρασία της θάλασσας είναι χαμηλή
(κατά τους χειμερινούς μήνες ή σε μονάδες πάχυν-
σης ανοικτής θαλάσσης), ο γόνος προπαχύνεται σε
ειδικές χερσαίες μονάδες προ-πάχυνσης, όπου
φθάνει το βάρος των 10 gr πριν τοποθετηθεί στη
θάλασσα.

Ο Όμιλος υλοποιεί τα πιο ολοκληρωμένα προγράμ-
ματα Γενετικής Επιλογής τσιπούρας και λαβρακιού
στην Ελλάδα και από τα πλέον ανταγωνιστικά στη
Μεσόγειο. Τα προγράμματα γενετικής επιλογής της
Εταιρείας έχουν ως στόχο τη σταδιακή επιλογή
προς εκτροφή των ψαριών που αναπτύσσονται τα-

χύτερα, που εμφα-
νίζουν το καλύτερο
σχήμα και είναι πε-
ρισσότερο ανθε-
κτικά σε συνήθεις
ασθένειες. Για την
υλοποίηση των
προγραμμάτων επι-
λογής έχει δημι-
ουργήσει μία ισχυρή
ομάδα εξειδικευμέ-
νων στελεχών που
έχει αναπτύξει τις
απαραίτητες υπο-
δομές. Παράλληλα,
έχει αποκλειστική
συνεργασία με την εταιρεία AKVAFORSK, τη μεγα-
λύτερη πάροχο υπηρεσιών γενετικής επιλογής ιχ-
θύων στον κόσμο, η οποία υποστηρίζει
περισσότερα από 40 προγράμματα επιλογής ιχθύων
και γαρίδων παγκοσμίως.

Γεννήτορες φαγκριού 7 ετών

Αυγά λαβρακιού 3 ημερών

Γόνος φαγκριού 70 ημερών

Ο Διευθυντής Προπάχυνσης της Σαγιάδας 
Γ. Αποστολόπουλος, κρατάει τσιπούρες 10γρ. 

GRI 102-2, GRI 102-6, GRI 102-7

Λάρβες λαβρακιού
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Ιχθυοτροφές
Η παραγωγή ιχθυοτροφών του Ομίλου, αποτε-
λεί επίσης μία σημαντική δραστηριότητα που
καλύπτει τις ανάγκες του Ομίλου, ενώ μέρος
της παραγωγής πωλείται σε εταιρείες του κλά-
δου, οι οποίες επιζητούν εγγυημένης ποιότητας
ιχθυοτροφή για την παραγωγή τους. Τα προϊόντα
του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ είναι διάφορες σειρές ιχθυο-
τροφών για μεσογειακά είδη ιχθύων και πέστροφας.
Η κάθε σειρά προσφέρεται σε μεγέθη κόκκου και
σύσταση ανάλογα με την ηλικία, το μέγεθος και το
είδος του ψαριού για το οποίο προορίζεται.

Το εργοστάσιο του Ομίλου στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ
Νέας Αρτάκης έχει τη δυνατότητα παραγωγής
εξειδικευμένων τροφών, προμιγμάτων και ισορ-
ροπιστών τα οποία ως συμπληρώματα διατροφής,
παρέχουν τη διασφάλιση της καλής υγείας και αν-
τοχής όλων των εκτρεφόμενων παραγωγικών
ζώων κατά τη διάρκεια της πάχυνσης αυτών.

συνολική ετήσια 
δυναμικότητα 

90.000τόνοι
παραγωγής 

ιχθυοτροφών

Ιδιόκτητα 

εργοστάσια

παραγωγής 

ιχθυοτροφών

ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

ΒΙ.ΠΕ. Νέας Αρτάκης 
ΕυβοίαςΤο εργοστάσιο τροφών στην Νέα Αρτάκη Ευβοίας

Φυτοπλαγκτόν, η τροφή για τα πρώτα στάδια του γόνου, που παράγεται στις εγκαταστάσεις μας με φυσικό τρόπο
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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 16 μήνες.
Όλες οι μονάδες βρίσκονται σε ειδικά επιλεγμένες
τοποθεσίες ικανοποιώντας όλα τα απαραίτητα πε-
ριβαλλοντικά κριτήρια και χαρακτηριστικά δια-
σφαλίζοντας άριστες συνθήκες διαβίωσης για τα
ψάρια μας. Επιπλέον, όλες οι μονάδες εκτροφής
είναι οργανωμένες με υψηλής τεχνογνωσίας και
εμπειρίας ανθρώπινο δυναμικό που φροντίζει σε 

24ωρη βάση, με τη βοήθεια των κατάλληλων
υποδομών και μηχανημάτων για την καλή υγεία,
διαβίωση και ανάπτυξη των ψαριών μας. Μόλις
αυτά φτάσουν σε συγκεκριμένα μέσα βάρη και με-
γέθη, ξεκινώντας από τα 350 gr περίπου, εξαλι-
εύονται με σύγχρονες μεθόδους και
μεταφέρονται άμεσα στα συσκευαστήριά μας
όπου τυποποιούνται είτε ολόκληρα, είτε απεντε-
ρωμένα και καθαρισμένα, είτε σε φιλέτα ανάλογα
με τις παραγγελίες των πελατών και διοχετεύον-
ται από το δίκτυο διανομής μας σε όλη την Ελ-
λάδα και τη διεθνή αγορά.

Μεταποίηση
Η επεξεργασία φρέσκων ψαριών είναι η διερ-
γασία που περιλαμβάνει την παραγωγή φιλέ-
των ή απεντερωμένων αλιευμάτων από νωπά
ολόκληρα ψάρια, τα οποία πωλούνται φρέσκα
ή κατεψυγμένα σε συσκευασίες λιανικής και
χονδρικής. Κέντρο της δραστηριότητας αυτής
είναι η μονάδα στο Κορωπί Αττικής, με εξειδι-
κευμένο προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό, 

όπου τηρούνται αυστηρές προδιαγραφές και
διαδικασίες υγιεινής, για ένα άριστο αποτέλε-
σμα. Η λειτουργία της μονάδας είναι πιστοποι-
ημένη με αυστηρά διεθνή πρότυπα όπως το
BRC και το EN ISO 14000 για την υγιεινή και
ασφάλεια τροφίμων και την περιβαλλοντική
διαχείριση αντίστοιχα.

Διαδικασία Αλίευσης
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Θερμίδες (kcal)
168

Πρωτεΐνη (gr)
20,6

Λίπος (gr)
9,5

Ω3 (gr)
1,27

Tσιπούρα
Sparus aurata

Φαγκρί
Pagrus pagrus

Λαβράκι
Dicentrarchus labrax

Κρανιός
Argyrosomus regius

Θερμίδες (kcal)
162 Πρωτεΐνη (gr)

20,8

Λίπος (gr)
8,8

Ω3 (gr)
1,73

Θερμίδες (kcal)
164

Πρωτεΐνη (gr)
19,9 Λίπος (gr)

9,4

Ω3 (gr)
2,13

Θερμίδες (kcal)
140

Πρωτεΐνη (gr)
19,8

Λίπος (gr)
6,8 Ω3 (gr)

1,22

Ημερήσια συνιστώμενη δόση:
● 55-90 gr/ημέρα ολικού λίπους
● 0,25 gr/ημέρα Omega-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα άθροισμα   

EPA +DHA
● 58 gr/ημέρα πρωτεΐνη
● 2.000 kcal θερμίδες

"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 όλο τον κόσμο. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 4 βασικά μας είδη και τα οργανοληπτικά τους χα-
ρακτηριστικά στη μερίδα των 100 gr.

ΝΗΡΕΥΣ  ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 ΝΗΡΕΥΣ  ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

Τα ψάρια μας και η διατροφική τους αξία
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Σύμφωνα με τις συνεχείς δειγματοληπτικές αναλύσεις που πραγματοποι-
ούμε τα ψάρια ΝΗΡΕΑ παρουσιάζουν οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
(γεύση, άρωμα, υφή) που τα τοποθετούν σε πολύ υψηλά επίπεδα διατροφι-
κής αξίας. Η ποιότητα των ψαριών μας είναι εγγυημένη και ελέγχεται πλή-
ρως, δεδομένου ότι παράγουμε την τροφή τους στα δικά μας εργοστάσια
και με δικές μας συνταγές που περιέχουν βιολογικά συστατικά όπως, άλλα
ψάρια (ιχθυάλευρα), λίπη ψαριών, φυτά με βάση τη σόγια, το σιτάρι και μι-
κροοργανισμούς, όπως σακχαρομύκητες με τη μορφή μαγιάς για την πα-
ροχή των απαραίτητων βιταμινών. Αυτή είναι μία πολύ σημαντική
διαφοροποίηση του Ομίλου, έναντι του ανταγωνισμού, ο οποίος έχει επεν-
δύσει ιδιαίτερα στην καθετοποίησή του όλα αυτά τα χρόνια. Ελέγχονται επί-
σης, 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                                7,7                      0,92             USDA

Γλώσσα                                                                     85,9                                   18,7                                0,6                      0,26             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.)

Στοιχεία διατροφικής αξίας αλιευμάτων ανά μερίδα 100gr

Η κατανάλωση εκτρεφόμενης Τσιπούρας & Λαβρακίου, ως πλούσια πηγή ωμέγα-3 πολυακό-
ρεστων 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 τριγλυκεριδίων στο αίμα. Όλα αυτά τα οφέλη
τα απολαμβάνουν οι καταναλωτές των προϊόντων μας. Και επιπλέον, τα ψάρια μας έχουν την
εγγύηση της μεγαλύτερης εταιρείας στον κλάδο, αποτελώντας την καλύτερη διατροφική πρό-
ταση για όλη την οικογένεια. 

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

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας (health claims) που εγκρίθηκαν, στα πλαίσια του Κανονισμού ΕΕ 1924/2006.

Τα σημαντικά οφέλη της κατανάλωσης ψαριών 
για καλή υγεία και για την πρόληψη πολλών παθήσεων,

είναι πλέον γνωστά και αποδεδειγμένα.
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Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

▶ Επιτροπή Ελέγχου  (ΑUDIT COMMITTEE)
Η εταιρεία είχε ήδη θεσπίσει από το 2002 την ως
άνω Επιτροπή Ελέγχου, η δε σύσταση και λειτουρ-
γία της διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 37
του Ν.3693/2008 περί συστάσεως Επιτροπής Ελέγ-
χου εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις
διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και την
σχετική εγκύκλιο  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
υπ'αρίθμ.1302/28-4-2017. 

Η Επιτροπή αυτή έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
● Την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρημα-
τοοικονομικής πληροφόρησης.
● Την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λει-
τουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και
του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και

την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μο-
νάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης
οντότητας.
● Την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεω-
τικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οι-
κονομικών καταστάσεων.
● Την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων
συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικει-
μενικότητας 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 γρα-
φείο. Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου και θέμα
των συνεδριάσεων της είναι η διασφάλιση της απο-
τελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των
εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της
παρεχόμενης προς το επενδυτικό κοινό και τους
μετόχους της Εταιρείας χρηματοοικονομικής πλη-
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Εταιρική διακυβέρνηση

Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος των βασικών αξιών του Ομίλου και
υποστηρίζει το όραμά μας για βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ δεσμεύεται για την υιοθέτηση
και εφαρμογή υγιών αρχών και πρακτικών εται-
ρικής διακυβέρνησης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έμπει-
ρους Συμβούλους του επιχειρηματικού και χρημα-

τοοικονομικού τομέα, διασφαλίζοντας την αποτε-
λεσματική χάραξη στρατηγικής του Ομίλου και την
εποπτεία όλων των λειτουργιών του.

Στο Καταστατικό της Εταιρείας υπάρχει σαφής
διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προ-
έδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ωστόσο
επιτρέπεται οι ιδιότητες αυτές να συμπίπτουν στο
ίδιο πρόσωπο.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΥΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

& R&D

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

EXECUTIVE 
ASSISTANT

                    2015                                  2016                                      2017
(01/01/2015-31/12/2015)           (01/01/2016-31/12/2016)         (01/01/2017-31/12/2017)

Συνεδρίαση Επιτροπής Ελέγχου 

4 
φορές με τη 

συμμετοχή όλων των
μελών είτε 

αυτοπροσώπως είτε δια
πληρεξουσίου.

6 
φορές με τη 

συμμετοχή όλων των
μελών είτε 

αυτοπροσώπως είτε δια
πληρεξουσίου.

6 
φορές  με τη 

συμμετοχή όλων των
μελών είτε 

αυτοπροσώπως είτε δια
πληρεξουσίου.

Μέτοχος*                                                                                                                                                
Τράπεζα Πειραιώς                                                                                                               33,10%                                  30/11/2015
Alpha Bank                                                                                                                          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
** Τα δικαιώματα ψήφου ανήκουν στην κα Natalia Zolotova

Μετοχική σύνθεση και βασικοί μέτοχοι

Χρήση 2017 (31/12/2017)
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

Χρήση 2018 (10/9/2018)
Διοικητικό Συμβούλιο
▶ Αντώνης Χαχλάκης                           Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος,  Εκτελεστικό Μέλος
▶ Νικόλαος Χαβιάρας                           Αντιπρόεδρος, Μη 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
▶ Ευστράτιος Ελισσαίος                       Εκτελεστικό Μέλος

GRI 102-18
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ροφόρησης, η συμμόρφωση της Εταιρείας με το
ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περι-
φρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπισμός και η αν-
τιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. 
● Την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συ-
ναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενι-
κότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του
ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την πα-
ροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών
από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Εσωτερικός έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία
και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία
αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Κύριες αρμοδιότητες του Εσωτερικού 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.

Οργανωτική δομή

Η οργανωτική δομή του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ καθορίζει
τις αρμοδιότητες και τα όρια ευθύνης κάθε υπηρε-

σιακής μονάδας και αποτελεί 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

Δικαιώματα μετόχων

Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το
ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας. Η κυριότητα της
μετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή
του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων
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 δικαιώ-
ματα των μετόχων της Εταιρείας εκτίθενται αναλυ-
τικά στο πεδίο «Δικαιώματα Μετόχων» στην
Ενότητα Επενδυτές/Εταιρική Διακυβέρνηση στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

H Διοικητική Ομάδα του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ απαρτίζε-
ται από στελέχη, με μακροχρόνια επαγγελματική
εμπειρία στο αντικείμενό τους και στον κλάδο. Τα
στελέχη αυτά απαρτίζουν και την Εκτελεστική Επι-
τροπή του Ομίλου, υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
της εταιρείας, η οποία ασχολείται με όλα τα πεδία
υλοποίησης της επιχειρησιακής στρατηγικής.

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
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Εφοδιαστική αλυσίδα

Από το 2013 υπεύθυνοι για τα θέματα εφοδιαστικής
αλυσίδας στον Όμιλο είναι η Διεύθυνση Προμηθειών
και η Διεύθυνση Logistics οι οποίες λειτουργούν βάσει
καταγεγραμμένων και εγκεκριμένων διαδικασιών που
εξασφαλίζουν διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Κύ-
ριος στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών είναι η εξα-
σφάλιση της επάρκειας της εταιρείας για όλα τα είδη

που προμηθεύεται σε ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές
τιμές, η εύρεση νέων ή/και καινοτόμων προϊόντων,
καθώς και νέων εναλλακτικών προμηθευτών με
στόχο την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και τη
μείωση του κόστους προμήθειας. Ο αριθμός προμη-
θευτών είναι 2.729 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 92% του παραπάνω αναφερόμενου αριθμού
προμηθευτών είναι εγχώριοι. Το ποσοστό αυτό αν-
τικατοπτρίζει την πολιτική της εταιρείας για στήριξη
των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές που δραστη-
ριοποιείται.

Η Διεύθυνση Logistics φροντίζει για την σωστή απο-
θήκευση των προϊόντων της εταιρείας και την παρά-
δοση τους στους πελάτες στον συμφωνημένο χρόνο,
στη σωστή ποσότητα και στην κατάλληλη ποιότητα,
φροντίζοντας παράλληλα για την βελτίωση του με-
ταφορικού κόστους του Ομίλου καθώς και του τρό-
που μεταφοράς των προϊόντων.

Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει αφορούν
την φρεσκάδα των προϊόντων, τα πολλαπλά σημεία
συγκέντρωσης των προϊόντων (συσκευαστήρια) και
συγκεκριμένους χρόνους παράδοσης στους πελάτες.

Ο Όμιλος διαθέτει 3 Διαμετακομιστικά Κέντρα, 1 στο
Κορωπί, 1 στην Πάτρα και 1 στην Ιταλία.
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Διαμετακομιστικό Κέντρο Πάτρας 
Το Διαμετακομιστικό Κέντρο Πάτρας ξεκίνησε τη
λειτουργία του το 1997 στη 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 τ.μ., 7 ράμπες φόρτωσης και 2 ράμ-
πες παραλαβής. Το κέντρο απασχολεί 21 εργαζόμε-
νους και έχει δυναμικότητα 650 t την εβδομάδα
ενώ παραδίδει τα προϊόντα του Ομίλου  ΝΗΡΕΥΣ σε
230 πελάτες σε 24 χώρες. Επιτελεί σημαντικές υπη-
ρεσίες μεταφοράς και διανομής και ενδεικτικά ανα-
φέρονται: 
▶Παραδόσεις εντός 8 ωρών από τη 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.

Διαμετακομιστικό - Εμπορικό  Κέντρο Ιταλίας
Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ είναι παρών στην Ιταλία από το
ξεκίνημα των δραστηριοτήτων της. Η Ιταλική αγορά
είναι πολύ μεγάλη και γι’ αυτό αποτελούσε 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 των εξαγωγών μας
στην Ιταλία, αποφασίστηκε η ίδρυση υποκαταστήμα-
τος στη γείτονα χώρα. 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
ιχθυρών, αλλά και στρατηγικός μας συνεργάτης. Τα
εμπορεύματα φτάνουν από την Ελλάδα στο Coltur-
ano 4 φορές την εβδομάδα και από εκεί παραδίδον-
ται σε περισσότερους από 70 προορισμούς (S/Ms &
Χονδρέμπορους). Μέσω του υποκαταστήματος οι
υπηρεσίες που παρέχονται είναι περισσότερο αποτε-
λεσματικές και ανταγωνιστικές. Επίσης διασφαλίζε-
ται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υψηλή ποιότητα
και φρεσκάδα των προϊόντων. 

Οι κύριες αρμοδιότητες του υποκαταστήματος συνο-
ψίζονται ακολούθως:

▶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.

GRI 102-9

Διαμετακομιστικό Κέντρο Κορωπίου
Στο Κορωπί Αττικής η εταιρεία διαθέτει διαμετα-
κομιστικό κέντρο με αποθήκες για τα προϊόντα μας
(συντήρηση, ψυγεία και κατάψυξη) επιφάνειας
1.076 τ.μ. και πέντε ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία για
τη μεταφορά των προϊόντων μας εντός Ελλάδας.
Εκτός από την Ελληνική αγορά, το Διαμετακομι-
στικό Κέντρο του Κορωπίου εξυπηρετεί τις αερο-
πορικές αποστολές της εταιρείας μέσω του
αερολιμένα Αθηνών, μέρος των αποστολών προς
τις Βαλκανικές χώρες και τις αποστολές των με-
ταποιημένων προϊόντων. Το κέντρο απασχολεί 9
εργαζομένους και διαθέτει 4 ράμπες φόρτωσης,
έχει δυναμικότητα 210 t την εβδομάδα και μέσω
αυτού παραδίδονται τα προϊόντα μας σε 19 χώρες. 
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Συμμετοχές και αναγνώριση

Η ανάπτυξη του κλάδου μεσογειακής ιχθυοκαλλιέρ-
γειας έγινε με γοργούς ρυθμούς και σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην έχει θεσπισθεί
ακόμη ένας αναλυτικός οδηγός για περιβαλλοντικά
υπεύθυνες και μετρήσιμες πρακτικές που επιδέχονται
πιστοποίηση, όπως υφίσταται ήδη σε άλλους κλάδους
καλλιέργειας, όπως για παράδειγμα σε αυτόν του σο-
λομού. Αναγνωρίζοντας αυτήν την ανάγκη, η οποία
εναρμονίζεται πλήρως με την εταιρική κουλτούρα του
Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ, ο Όμιλος έχει σχεδιάσει από το 2016
μία πρωτοποριακή  πρωτοβουλία από κοινού με το
WWF Ελλάς και την αλυσίδα ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,
στοχεύοντας στην περαιτέρω βελτίωση των πρακτι-
κών διαχείρισης τριών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας
τσιπούρας και λαβρακιού στο Αλιβέρι, τον Αστακό και
τη Ναύπακτο. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με βάση τα πρότυπα της
υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας που έχει αναπτύξει για
άλλα εκτρεφόμενα είδη ο ανεξάρτητος διεθνής οργα-
νισμός Aquaculture Stewardship Council (ASC) και
είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των μεσογει-
ακών ειδών τσιπούρας και λαβρακιού. O Όμιλος θα
δέχεται συνεχείς ελέγχους από έγκριτο διεθνή φορέα

και θα παρακολουθείται ως προς την πρόοδό του και
τις βελτιώσεις που αναμένονται από την υλοποίηση
της πρωτοβουλίας. Οι κρίσιμοι τομείς ενδιαφέροντος
στους οποίους θα επικεντρώνεται το πρόγραμμα είναι: 
▶επιλογή θαλάσσιων χώρων, 
▶απελευθέρωση υπολειμμάτων ιχθυοτροφών 

στο περιβάλλον, 
▶αλληλεπίδραση με την άγρια πανίδα και χλωρίδα, 
▶διαφυγές, 
▶επίδραση χρήσης antifouling, 
▶υγεία και ευζωία των ψαριών, 
▶σύνθεση ιχθυοτροφών, 
▶δράσεις κοινωνικά ορθών πρακτικών εργασίας. 
Η συμμετοχή μας σε αυτήν την πρωτοβουλία αναδει-
κνύει την ουσιαστική δέσμευσή μας για υπεύθυνη -σε
κάθε επίπεδο- ιχθυοκαλλιέργεια.

Το 2017 η εφαρμογή του προγράμματος συνεχίσθηκε
κανονικά ενώ οι παραγωγικές εγκαταστάσεις εκτρο-
φής του Αλιβερίου, της Φωκίδας και του Αστακού
ελέγχθηκαν από την TUV Asutria Hellas η οποία και
κατέγραψε την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων.
Ο βαθμός υλοποίησης αποτυπώνεται στο παρακάτω
διάγραμμα.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Βελτίωση Υπεύθυνης Υδατοκαλλιέργειας» 
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Πορεία υλοποίησης

Η ΝΗΡΕΥΣ είναι η μοναδική εταιρεία ιχθυοκαλλιέρ-
γειας στην Ελλάδα που από το 2008, υποστηρίζει
το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών (UN Global Compact), το οποίο έχει ως
πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και την προ-

ώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρή-
σεων και των αγορών. Είναι η μεγαλύτερη παγκό-
σμια πρωτοβουλία Βιώσιμης Ανάπτυξης και σ’
αυτήν συμμετέχουν περισσότερες από 3.500 επιχει-
ρήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες.

     Αρχή                                   Περιγραφή                                                                                                                                                                         Ενότητα

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

Απασχόληση

Υγεία και 
Ασφάλεια 

Εργαζομένων

Ανθρώπινα 
Δικαιώματα 

στην Εργασία

Υγρές Εκροές 
και Απόβλητα

Βιοποικιλότητα

Χωροταξικός 
Σχεδιασμός

Ιχθυοκαλλεργειών

Κανονιστική
Συμμόρφωση

Επιχειρηματική Ηθική
και Ακεραιότητα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ Ο.Η.Ε.

Το 2017, προστέθηκαν στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος και οι μονάδες εκτροφής της Χίου, οι οποίες
ξεκίνησαν πολύ δυναμικά με ποσοστό υλοποίησης 78% από την πρώτη κιόλας επιθεώρηση.

GRI 102-12, GRI 102-13
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Ο Όμιλος υποστηρίζει ή/και είναι μέλος στους πα-
ρακάτω φορείς:
▶ΣΕΒ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
▶ΣΕΘ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ)
▶ΕΛΟΠΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ)
▶ΕΒΕΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
▶ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΧΙΟΥ

▶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
▶ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
▶ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συμμετοχή σε φορείς

Made in Greece Awards 2017
Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η εταιρεία μας στα «Made
in Greece Awards 2017». Συγκεκριμένα λάβαμε Βραβείο στην
κατηγορία «Εξαγωγική Αριστεία Καταναλωτικού Προϊόντος» και
Έπαινο στην κατηγορία «Επιχειρηματική Αριστεία». Οι βραβεύ-
σεις αυτές αποτελούν σημαντική αναγνώριση της εξαγωγικής
μας δραστηριότητας και επιπλέον επιβεβαιώνουν την ηγετική
θέση και διακεκριμένη παρουσία της ΝΗΡΕΥΣ σε εθνικό και διε-
θνές επίπεδο. 

Ο Εμπορικός Διευθυντής κ. Θ. Αλεξάκος παραλαμβάνει το βραβείο.

Συνάντηση εργασίας με WWF Hellas και Οργανισμό Aquaculture Stewardship Council.

Βραβεία Γεύσης 2017 για τον Κρανιό και το Φαγκρί του ΝΗΡΕΑ από τον Οργανισμό International Taste & Quality
Institute (iTQi) Βρυξέλλες, Απρίλιος 2017
O Κρανιός και το Φαγκρί του Νηρέα διακρίθηκαν με το Βραβείο Ανώτερης Γεύσης (Superior Taste Award 2017)
στη διοργάνωση γευσιγνωσίας του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού International Taste & Quality In-
stitute (iTQi) με έδρα τις Βρυξέλλες.  Ο Κρανιός μας βραβεύτηκε με 3 χρυσά αστέρια (εξαιρετική γεύση) ενώ το
Φαγκρί μας με 2 χρυσά αστέρια (αξιοσημείωτη γεύση) από τους κριτές της επιτροπής, οι οποίοι είναι μέλη κο-
ρυφαίων οργανισμών εστίασης από 17 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης! Το "iTQi Βραβείο Ανώτερης Γεύσης"
είναι η μόνη σφραγίδα ποιότητας στην γεύση η οποία δίνεται από διαμορφωτές γνώμης, οι οποίοι είναι βρα-
βευμένοι με αστέρια Michelen, Σεφ & Γευσιγνώστες.  



41

ΝΗΡΕΥΣ  ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

40

ΝΗΡΕΥΣ  ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

KEGOagri

Η KEGOagri A.Ε. αποτελεί μέλος του ομίλου ΝΗΡΕΑ
από το 2007, ως 100% θυγατρική του μεγαλύτερου
παραγωγού Μεσογειακών ψαριών παγκοσμίως.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον Κλάδο της Επιχει-
ρηματικής Ζωικής Παραγωγής, διατηρεί αποκλειστι-
κές συνεργασίες με τους σπουδαιότερους οίκους του
εξωτερικού και κατέχει σταθερά την ηγετική θέση
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και προϊόν-
των στην Ελληνική Ζωική παραγωγή και ειδικότερα
στους κλάδους της Πτηνοτροφίας, της Χοιροτροφίας
και των Μηρυκαστικών, καθώς και στη Βιομηχανία
Ζωοτροφών.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προ-
σωπικό και βρίσκεται κοντά στον παραγωγό για την
ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων και τεχνικών,
με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων
με το χαμηλότερο κόστος.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβά-
νουν:

▶ Παροχή επιλεγμένου αναπαραγωγικού υλικού
υψηλής γενετικής αξίας στην πτηνοτροφία,  στη

χοιροτροφία και στην αγελαδοτροφία μέσω ανα-
παραγωγικών προγραμμάτων επιλογής.  Πιο συγ-
κεκριμένα:
▶ Αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο,
τους νεοσσούς Ross 308, της εταιρείας AVIAGEN,
που είναι παγκόσμιος ηγέτης στο γενετικό υλικό
πτηνοτροφίας.
▶ Η KEGOagri το 2015 ξεκίνησε τη συνεργασία με
την εταιρεία TOPIGS NORSVIN και συμμετέχοντας
στο παγκόσμιο πρόγραμμα αναπαραγωγής και γε-
νετικής βελτίωσης, παράγει γενετικό υλικό χοι-
ροτροφίας στην ιδιόκτητη, σύγχρονη και πρότυπη
μονάδα αναπαραγωγής στη Βοιωτία.
▶ Εισάγει κατεψυγμένο σπέρμα ταύρων, της ALTA
GENETICS.
▶ Παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών λύσεων σε
θέματα διατροφής, αναπαραγωγής, διαχείρισης,
κτηνιατρικής, υγιεινής στους παραγωγούς, μέσω
εξειδικευμένων προϊόντων και συμβουλευτικών
υπηρεσιών.
▶ Σχεδιασμό, ανοικοδόμηση και εξοπλισμό εργο-
στασίων ζωοτροφών και παροχή ολοκληρωμέ-
νων συστημάτων σταυλισμού και σίτισης για
πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες.

Η εταιρεία ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε. δραστηριο-
ποιείται από το 1996 με πληθώρα τεχνολογικών
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για να
καλύψει τις ανάγκες εξοπλισμού της σύγχρονης ιχ-
θυοκαλλιέργειας στην ελληνική και στην διεθνή
αγορά.  Αποτελεί 100% θυγατρική του Ομίλου ΝΗ-
ΡΕΥΣ και οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν ένα
σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής και συντήρησης
διχτυών στην Χίο. 

Συνδυάζοντας την τεχνική εμπειρία με τον σύγχρονο
εξοπλισμό, τις προσεγμένες πρώτες ύλες και τις αυ-
στηρές ποιοτικές διαδικασίες, ο Πρωτέας είναι ο
πλέον αξιόπιστος προμηθευτής διχτυών και εξοπλι-
σμού ιχθυοκαλλιέργειας. 

Η εταιρεία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο της
εγχώριας αγοράς όσο και των αγορών του εξωτε-
ρικού, κατέχοντας το 35% της ελληνικής αγοράς
και με δυναμική παρουσία στις χώρες της Μεσο-
γείου και της Μέσης Ανατολής όπως: Κύπρος, Ιτα-
λία, Ισπανία, Γαλλία, Τυνησία, Αλγερία, Κανάριοι
Νήσοι, Κροατία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ισραήλ, Αίγυ-
πτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σ. Αραβία, Μαυ-
ρίκιος.

Προϊόντα και υπηρεσίες
Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να δίνει ολοκληρω-
μένες λύσεις στην Ιχθυοκαλλιέργεια, από τον σχε-
διασμό και την μελέτη σκοπιμότητας έως την
κατασκευή και την εκκίνηση όλων των εργασιών
που σχετίζονται με την ιχθυοκαλλιέργεια όπως ιχ-
θυογεννητικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις συσκευα-
σίας καθώς και μονάδες παραγωγής. 
Επίσης, ο Πρωτέας προσφέρει ευρύ εξοπλισμό Ιχ-
θυοκαλλιέργειας, όπως: 
▶ Δίχτυα ενισχυμένα, (Nylon-Omega, 

δίχτυα UHMPE, δίχτυα Dyneema) σε λευκό 
και μαύρο

▶ Δίχτυα για τόνους
▶ Κλωβούς όλων των τύπων και μεγεθών για 

Μεσογειακά ψάρια και τόνο

▶ Συστήματα και εξαρτήματα αγκυροβόλησης 
μονάδων

▶ Συστήματα καταμέτρησης οξυγόνου και
θερμοκρασίας

▶ Σκάφη και φορτηγίδες
▶ Εξοπλισμός, υποβρύχιες κάμερες, συστήματα

ελέγχου, συστήματα ταΐσματος (μικρού και 
μεγάλου μεγέθους)

▶ Εξοπλισμός και συστήματα επεξεργασίας νερού  
για  ιχθυογεννητικούς σταθμούς

▶ Συστήματα εξαλίευσης ψαριών με ευθανασία με 
ηλεκτροσόκ, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής 
πρακτικής & διαχείρισης των επιπέδων 
καταπόνησης των ιχθυοπληθυσμών

▶ Ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού και 
κατασκευής εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας

▶ Πρωτοποριακά συστήματα καθαρισμού διχτυών 
(R.O.N.C) και τις πλέον σύγχρονες ρομποτικές 
κεφαλές RACE MASTERS.

▶ Πλαίσια διαλογής (Flexipanels)
▶ Εμβολιαστές ιχθυδίων
▶ Βελόνες εμβολιασμού ιχθυδίων και ανταλλακτικά 

εμβολιαστών
▶ Επισκευές διχτυοκλωβών
▶ Επισκευές και μετασκευές κλωβών 

ιχθυοκαλλιέργειας
▶ Υπηρεσίες επιτόπου καθαρισμού διχτυών
▶ Injection brackets (πρεσαριστοί ορθοστάτες 

κλωβών)
▶ Antifouling

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.

ΠΡΩΤΕΥΣ

Διεθνείς Συνεργασίες 

GRI 102-2, GRI 102-6, GRI 102-7
GRI 102-2, GRI 102-6, GRI 102-7
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Predomar

Η Predomar είναι η θυγατρική του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ
στην Ισπανία και δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλ-
λιέργεια σε τρεις τομείς: προπάχυνση, πάχυνση και
εμπορία ψαριών (MSF trading). Εξαγοράστηκε το
2007 από τον Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ και το 2008 επεκτάθηκε
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
με έντονα θαλάσσια ρεύματα στα βαθιά νερά των με-
σογειακών ακτών της Ισπανίας, με τις αυστηρότερες
προδιαγραφές ποιότητας και την τεχνογνωσία της
ΝΗΡΕΥΣ.

Εγκαταστάσεις
Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν με τις υψηλότερες προ-
διαγραφές υγείας και ασφάλειας και είναι πιστοποι-
ημένες σύμφωνα με τα πρότυπα GLOBAL G.A.P., ISO
9001 και ISO 14001 για Ποιότητα και Περιβαλλοντική
Διαχείριση αντίστοιχα, που ανανεώνονται επιτυχώς
κατά την τελευταία δεκαετία. 

Μονάδα προπάχυνσης
Η εταιρεία διαθέτει και λειτουργεί σύγχρονη μο-
νάδα προ-πάχυνσης στο Carboneras, κοντά στην
Almeria και ακολουθεί όλα τα πρότυπα της τοπι-
κής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας για αειφόρες
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 παρά-
κτια περιοχή της Ανδαλουσίας και η μοναδική πε-
ριοχή 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 πλεονέκτημα που μεταφέ-
ρεται στους πελάτες.

Υπάρχει επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο,
αναφορικά με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας Endesa,η οποία παράγει ενέργεια
από άνθρακα χρησιμοποιώντας το θαλασσινό
νερό ως ψυκτικό μέσο, αυξάνοντας τη θερμοκρα-
σία του. Το νερό αυτό και στην θερμοκρασία αυτή
αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη
των γόνων της Predomar."

Μονάδα πάχυνσης
Η εταιρεία παράγει τσιπούρα και λαβράκι εμπορεύσι-
μου μεγέθους σε φάρμα ανοιχτής θαλάσσης που βρί-
σκεται στο San Pedro Del Pinatar, 200 χλμ. βόρεια
της Almeria. Η φάρμα έχει ετήσια παραγωγική δυνα-
μικότητα 1.500 τόνων. Η μονάδα βρίσκεται σε δυνατά
ρεύματα ώστε τα ψάρια να κολυμπούν σε άφθονο
θαλασσινό νερό και να εξασφαλίζεται η εξαιρετική
τους ποιότητα. 

Μία σημαντική διαφορά συγκριτικά με άλλες μονάδες
πάχυνσης αποτελεί το γεγονός ότι η μονάδα έχει με-
μονωμένους αγκυροβολημένους κλωβούς και για
τον λόγο αυτό η απόσταση μεταξύ τους είναι μεγα-
λύτερη, επιτρέποντας την καλύτερη κυκλοφορία και
ανανέωση του νερού, αυξάνοντας ταυτόχρονα και
την ασφάλειά τους.

Ποιότητα
Στόχος της PREDOMAR είναι πάντα να προσφέρει
εξαιρετικά προϊόντα στους πελάτες της που δημι-
ουργούν υπεραξία για τις επιχειρήσεις τους στην
τοπική αγορά. Ως θυγατρική του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ,
εφαρμόζει τα ίδια υψηλά πρότυπα σε όλη την πα-
ραγωγική της διαδικασία και έτσι προσφέρει πλήρη
ιχνηλασιμότητα και αξιόπιστη διάθεση ψαριών
υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές όλο τον
χρόνο - βασικό σημείο διαφοροποίησης από άλλες
εταιρείες. 

GRI 102-2, GRI 102-6, GRI 102-7
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O Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα
μέρη του, εκείνες τις οντότητες και τα πρόσωπα
που θεωρεί ότι θα επηρεαστούν σημαντικά από τις
δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
οργανισμού και φορείς ή πρόσωπα των οποίων οι
ενέργειες θεωρεί ότι θα επηρεάσουν την ικανότητα

του οργανισμού να υλοποιεί με επιτυχία τις στρα-
τηγικές του και να επιτυγχάνει τους στόχους του. Ο
πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει πληροφορίες
για τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου και τις με-
θόδους διαβούλευσης μαζί τους.

ΜΈθΟΔΟΣ κΑΙ ΣΥχΝΌΤΗΤΑ ΔΙΑβΟύλΕΥΣΗΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
email

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH ΕΤΑΙΡΙΚH ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ

EΓΧΑΡΤΕΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑ-
ΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΡΚHΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017: 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
email

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΡΚHΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ Α ΥΛΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΗΣ Α ΥΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017: 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017: 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΤΟΧΟΙ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
email

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
R&D

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017: 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΩΠΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
email

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΡΚHΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

ΤΙΜΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ AD-HOC ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017: 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ

email
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΤΑΚΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
R&D

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
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Ενδοεταιρική επικοινωνία
και social media
Αναφορικά με την επικοι-
νωνία με τα ενδιαφερόμενα
μέρη του, ο Όμιλος ΝΗ-
ΡΕΥΣ εκδίδει το μηνιαίο
εταιρικό ηλεκτρονικό πε-
ριοδικό SEALINE, ανακοι-
νώνει και ενημερώνει με
εταιρικά στοιχεία και νέα
τον Ιστότοπο ενώ διατηρεί
εταιρική σελίδα στο Face-
book, με εταιρικά νέα, εθε-
λοντικές και εταιρικές
δράσεις και άλλα θέματα.
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ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ρέα Ελευθεράκη
r.ele�heraki@nireus.com
τ. 210 6698 301

Μαρία Λαµπρινού
m.labrinou@nireus.com
τ. 210 6698 328

Koρίνα Στεφάκη
k.stefaki@nireus.com
τ. 210 6698 310

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α www.nireus.com

διαβάστε

σ’ αυτό το τεύχος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Φίλες και Φίλοι,

Μπήκαµε ήδη στον Μάιο και προετοιµαζόµαστε σιγά
σιγά  για την άφιξη του καλοκαιριού µε αισιοδοξία και χα-
ρούµενη διάθεση!

Τον Απρίλη είχαµε ως κορυφαίο εταιρικό γεγονός τη
συµµετοχή µας στην µεγαλύτερη διεθνή έκθεση του κλά-
δου µας στις Βρυξέλες για την οποία µπορείτε να δια-
βάσετε και σχετικό  άρθρο στο τεύχος αυτό.

Η στήλη µας «Ας γνωριστούµε καλύτερα» φιλοξενεί
σε αυτό το τεύχος τον κ. Λευτέρη Κοτταρά, R&D Center
Manager στο Πυργουλάκι, ενώ σας παρουσιάζουµε επίσης
και τους Υπαλλήλους των µηνών Μαρτίου και Απριλίου. 

Στην στήλη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
υπάρχει πλούσιο υλικό από τις εθελοντικές µας δράσεις
που ήταν και πάλι στο προσκήνιο και  τη συµµετοχή πολ-
λών συναδέλφων, καθώς και τις εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις που δεχθήκαµε στις εγκαταστάσεις µας!  

Στην στήλη µας «Στιγµές και Εικόνες» θα θαυµά-
σετε επίσης φωτογραφίες που µας στείλατε και µε κύριο
θέµα τα ανοιξιάτικα λουλούδια!

Μην ξεχνάτε πως περιµένουµε ιδέες, άρθρα και υπο-
δείξεις σας για να γίνεται το SEA LINE όλο και πιο εν-
διαφέρον και να διαµορφώνεται και από εσάς !

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

edit�ial

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΝΟΣ 

ΜΑΡΤΙΟΥ

σελ. 13

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΝΟΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

σελ. 14

Η ΝΗΡΕΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΕ 
ΣΤΗΝ SEAFOOD EXPO 
GLOBAL 2018
σελ. 2

AΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΤΟΝ κ. ΚΟΤΤΑΡΑ
σελ. 3
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Ανάλυση ουσιαστικότητας θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης

Τον Ιούνιο του 2018, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ ολοκλήρωσε
ανάλυση ουσιαστικότητας με τη συμμετοχή εσωτερι-
κών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, με
στόχο τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων
βιώσιμης ανάπτυξής και των περιεχομένων της πα-
ρούσας Έκθεσης για το έτος 2017.

Ως Ουσιαστικά Θέματα, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ, αναγνω-
ρίζει αυτά τα οποία αντανακλούν τις σημαντικές οι-
κονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές
επιδράσεις του ή που επηρεάζουν σε ουσιαστικό
βαθμό τις εκτιμήσεις και αποφάσεις των ενδιαφερό-
μενων μερών του. Η ανάλυση ουσιαστικότητας θα
χρησιμοποιηθεί επίσης για την αναθεώρηση και βελ-
τίωση της ευρύτερης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυ-
ξής του Ομίλου.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τα Διε-
θνή Πρότυπα GRI . Το υπό εξέταση έτος παρουσιάστη-
καν ορισμένες διαφοροποιήσεις αναφορικά με τα
ουσιαστικά θέματα ως εξής: 
▶τα θέματα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εργασία και 

Βιοποικιλότητα αναδείχθηκαν ως νέα Ουσιαστικά σε 
σχέση με την ‘Έκθεση του 2016, 

▶ το θέμα Υγρά και Στερεά απόβλητα άλλαξε σε 
Υγρές Εκροές και Απόβλητα,

▶ η Επιχειρηματική ηθική και Ακεραιότητα δεν 
παρουσιάζεται στο κύριο μέρος της Έκθεσης όπως 
το 2016, αλλά ως κύριο ουσιαστικό θέμα. 

Πέραν των αναφερθέντων, δεν παρουσιάστηκαν πε-
ραιτέρω διαφοροποιήσεις στα λοιπά ουσιαστικά θέ-
ματα ή τα όριά τους σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά. Οι όποιες αναδιατυπώσεις σε στοιχεία ή πλη-

ροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σε προηγούμε-
νους απολογισμούς, αναφέρονται στις αντίστοιχες
ενότητες.

Η μεθοδολογία ανάλυσης ουσιαστικότητας των θεμά-
των βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάζεται παρακάτω: 

Φάση 1η: Αναγνώριση σχετικών θεμάτων 
Στην πρώτη φάση της ανάλυσης, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ
έλαβε υπόψη τις Αρχές των Προτύπων GRI, δηλαδή
της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων Μερών
και του πλαισίου βιωσιμότητας, και αναγνώρισε θέ-
ματα σχετικά με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφε-
ρόμενά του μέρη. Τα ευρήματα βασίστηκαν σε
επισκόπηση των παρακάτω: 
▶ Εσωτερικά έγγραφα, σχετικά με πολιτικές, 

διαδικασίες, στρατηγικές και αποτελέσματα 
υφιστάμενης διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη

▶ Σχετικά δημοσιεύματα για το 2017 που σχετίζονταν 
με τις δραστηριότητες ιχθυοκαλλιέργειας και τον 
Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ

▶ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ 
για το έτος 2016

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

▶ Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξη του Ο.Η.Ε.
▶ Εκδόσεις του οργανισμού GRI για τον κλάδο των 

τροφίμων
▶ Κορυφαία διεθνή πρότυπα και οδηγίες βιωσιμότητας 

τόσο για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, όσο και 
για την ευρύτερη βιομηχανία.
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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 προς την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανι-
σότητας 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 (οι-
κονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και προκλήσεις διακυβέρνησης).

Φάση 2η: Ιεράρχηση θεμάτων
Στη δεύτερη φάση, ο Όμιλος έλαβε υπόψη τις Αρχές
των Προτύπων GRI, δηλαδή της Ουσιαστικότητας και
της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων Μερών
και ιεράρχησε τα θέματα που αναγνωρίστηκαν στην
πρώτη φάση έναντι των παρακάτω κριτηρίων:
▶Τον βαθμό επίδρασης του Ομίλου για κάθε ένα από  

τα αναγνωρισμένα θέματα, ως προς την επίτευξη 
των σχετικών με τα αναγνωρισμένα θέματα Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο.

▶Τον βαθμό επιρροής των αναγνωρισμένων θεμάτων 
και της επίδρασής τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, ως 
προς το επιχειρηματικό μοντέλο, τη φήμη και την 
ικανότητα του Ομίλου να επιτύχει τους στόχους του

▶Την επιρροή των θεμάτων στην κρίση και τις 
αποφάσεις των ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου

Για τα 2 πρώτα κριτήρια, ο Όμιλος, οργάνωσε ειδική
ομάδα εργασίας για να ιεραρχήσει τα θέματα, με τη
συμμετοχή διευθυντικών στελεχών του Ομίλου ΝΗ-
ΡΕΥΣ. Για το τρίτο κριτήριο, ο Όμιλος διεξήγαγε σχε-
τική ηλεκτρονική έρευνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη

του. Τα αποτελέσματα βοήθησαν 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 ακολού-
θως στον Χάρτη Ουσιαστικότητας.

Φάση 3η: Επικύρωση των αποτελεσμάτων
Κατά την τρίτη φάση της ανάλυσης, επικυρώθηκαν τα
αποτελέσματα της δεύτερης φάσης από μέλη της
Ανώτατης Διοίκησης του Ομίλου. Αυτή η διαδικασία
έλαβε υπόψη τις Αρχές των Διεθνών Προτύπων GRI,
δηλαδή της Πληρότητας και της Συμμετοχικότητας
των ενδιαφερόμενων μερών.
Μέσω αυτής της ανάλυσης, καθορίστηκαν τα 12 ου-
σιαστικότερα από τα 19 αναγνωρισμένα, θέματα για
δημοσιοποίηση στην Έκθεση και τα οποία παρουσιά-
ζονται στον Χάρτη Ουσιαστικότητας που ακολουθεί,
καθώς και τα όρια επίδρασής τους στην αντίστοιχη
ενότητα.

GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-48, GRI 102-49
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Χάρτης ουσιαστικότητας Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ
1 Απασχόληση
2 Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων 
3 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία 
4 Κατάρτιση και εκπαίδευση 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
5 Οικονομική επίδοση
6 Επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα 
7 Υγεία και ασφάλεια καταναλωτών 
8 Σήμανση προϊόντων 
9 Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα
10 Έρευνα και ανάπτυξη
11 Κανονιστική Συμμόρφωση 
12 Δημιουργία αξίας στις τοπικές κοινωνίες 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13 Βιώσιμες ιχθυοτροφές και πρώτες ύλες 
14 Καλή υγεία και διαβίωση ψαριών 
15 Βιοποικιλότητα 
16 Χωροταξικός σχεδιασμός ιχθυοκαλλιεργειών 
17 Ενέργεια
18 Εκπομπές
19 Υγρές εκροές και απόβλητα 

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τον κύκλο ζωής των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας του Ομίλου. Πα-
ράλληλα, παρουσιάζει για κάθε ουσιαστικό θέμα βιώσιμης ανάπτυξης, τη φάση του κύκλου ζωής από την
οποία προκύπτουν οι σημαντικότερες επιδράσεις, το πού δηλαδή προκαλείται η επίδραση, αλλά και το πώς
ο οργανισμός εμπλέκεται με αυτές τις επιδράσεις, είτε σε επίπεδο Ομίλου, είτε σε επίπεδο θυγατρικών.

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.

12 σύγχρονα συσκευαστήρια
(6 ιδιοκτησίας ΝΗΡΕΑ - 6 facon)

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
1 µονάδα µεταποίησης

ΕΚΤΡΟΦΗ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε 
& PREDOMAR S.L.
4 ιχθυογεννητικούς σταθµούς
3 µονάδες προπάχυνσης γόνου
38 µονάδες πάχυνσης 
(29 ιδιοκτησίας ΝΗΡΕΑ και 9 facon)
  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
2 εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών

,

,

GRI 102-46, GRI 102-47

Όρια Επίδρασης Ουσιαστικών Θεμάτων

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει:
▶ Τα όρια επίδρασης του εκάστοτε ουσιαστικού θέματος στην αλυσίδα αξίας του Ομίλου και των 

θυγατρικών του.
▶ Τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη.
▶ Τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. που σχετίζονται με το εκάστοτε ουσιαστικό θέμα.
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ
KEGO AGRI

ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Υγεία και ασφάλεια 
εργαζομένων

Ανθρώπινα δικαιώματα 
στην εργασία 

Οικονομική επίδοση

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΟ-
ΤΡΟΦΩΝ

ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΕΚΤΡΟΦΗ

ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

PREDOMAR S.L.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

PREDOMAR S.L.

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

PREDOMAR S.L.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ -
ΠΩΛΗΣΗ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ
ΖΩΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ

ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

Επιχειρηματική ηθική 
και ακεραιότητα 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

Υγεία και ασφάλεια 
καταναλωτών 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΕΣ Α.Ε.
PREDOMAR S.L.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΕΣ Α.Ε.
PREDOMAR S.L.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΕΣ Α.Ε.
PREDOMAR S.L.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΕΣ Α.Ε.
PREDOMAR S.L.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΕΣ Α.Ε.
PREDOMAR S.L.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΕΣ Α.Ε.
PREDOMAR S.L.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

Έρευνα και ανάπτυξη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

Κανονιστική 
Συμμόρφωση 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

Βιώσιμες ιχθυοτροφές και
πρώτες ύλες 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Καλή υγεία και 
διαβίωση ψαριών 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ

Χωροταξικός σχεδιασμός 
ιχθυοκαλλιεργειών  

Βιοποικιλότητα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ

Υγρές εκροές και 
απόβλητα 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ

ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΕΛΙΚΟΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΟΝΙΑ

∆ηµιουργώντας αξία 
για τους 

Ανθρώπους µας

∆ηµιουργώντας αξία 
για το Περιβάλλον

∆ηµιουργώντας αξία 
για την αγορά 

και την κοινωνία

Βιώσιμες ιχθυοτροφές και πρώτες ύλες 
Καλή υγεία και διαβίωση ψαριών 

Βιοποικιλότητα 
Χωροταξικός σχεδιασμός ιχθυοκαλλιεργειών 

Υγρές εκροές και απόβλητα 
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Βιώσιμες ιχθυοτροφές και Πρώτες Ύλες 

Με τον όρο βιώσιμες ιχθυοτροφές εννοούμε τις ιχθυοτρο-
φές 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 
εκτροφές και

► δεν άπτονται του ανθρώπινου ενδιαφέροντος για 
διατροφική χρήση.

Οι βιώσιμες ιχθυοτροφές και πρώτες ύλες είναι ουσιαστικό
θέμα για τον Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ, γιατί η ανάπτυξη της ιχθυο-
καλλιέργειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πρώτες
ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ιχθυοτρο-
φών. Επομένως, η μη ορθή διαχείριση του ουσιαστικού
αυτού θέματος επηρεάζει αρνητικά τα στάδια της παραγω-
γής των ιχθυοτροφών, της εκτροφής, της διάθεσης-πώλη-
σης και της κατανάλωσης του κύκλου ζωής των προϊόντων
μας και επηρεάζει σημαντικά τους πελάτες, το κράτος και
τις κανονιστικές αρχές και τους εργαζομένους και τα σω-
ματεία τους. Επίσης με την ορθή διαχείριση του θέματος ο
Όμιλος συνεισφέρει στην επίτευξη του 2ου (Μηδενική
πείνα), 12ου και 14ου (Zωή κάτω από το νερό) Στόχου Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Πιο αναλυτικά, οι κύριες πρώτες ύλες που χρησιμοποι-
ούνται για τη σύνθεση των Ιχθυοτροφών εκτρεφόμενων
μεσογειακών ειδών, είναι το ιχθυάλευρο και το ιχθυέλαιο.
Σε αντίθεση με τον σολομό, η περιορισμένη γνώση για τις
διατροφικές ανάγκες των Μεσογειακών εκτρεφομένων
ειδών σε μικρο-θρεπτικά συστατικά (αμινοξέα, βιταμίνες,
μεταλλικά στοιχεία, νουκλεοτίδια κ.λπ.), περιορίζει την
δραστική μείωση του ιχθυάλευρου και ιχθυέλαιου στις ιχ-
θυοτροφές. Σημαντικό μέρος της έρευνας του Ευρωπαϊ-
κού Προγράμματος PERFORMFISH (χρηματοδότηση από
EU HORIZON 2020), στο οποίο συμμετέχει και ο Όμιλος,
αφιερώνεται στον εμπλουτισμό της γνώσης αυτής, η
οποία θα βοηθήσει στην βελτίωση της αποτελεσματικό-
τητας και της βιωσιμότητας των ιχθυοτροφών για τα Με-
σογειακά εκτρεφόμενα είδη.
Για την παραγωγή των ιχθυοτροφών, χρησιμοποιούνται

άγρια αλιεύματα που δεν προορίζονται άμεσα για ανθρώ-
πινη κατανάλωση, έχουν μεγάλη μαζική παραγωγή και συ-
νήθως μικρό βιολογικό κύκλο και αλιεύονται σε
συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, στις περισσότερες
των οποίων, πλέον, εφαρμόζεται ορθή αλιευτική πολιτική,
το οποίο αποτελεί και στόχο όπως αναφέρεται και παρα-
κάτω.

Η προοδευτικά μειούμενη διαθεσιμότητα, αναδύει τα τελευ-
ταία χρόνια και διάφορες ενστάσεις-κριτικές στο κατά πόσο
η χρήση αλιευμάτων θα μπορούσε, δυνητικά, να αποτελέσει
έτοιμη προς βρώση τροφή και όχι πρώτη ύλη για την πα-
ραγωγή ενδιάμεσων κρίκων υποστήριξης της τροφικής
αλυσίδας.

Η μείωση των παραγόμενων ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων
εξαιτίας της υπεραλίευσης των άγριων ιχθυοαποθεμάτων
τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη αύ-
ξηση της ιχθυοκαλλιέργειας, προσανατολίζει κατά πρώτον
την εφαρμοσμένη έρευνα, και κατ’ επέκταση την αντικατά-
σταση των παραγόμενων ιχθυοτροφών με άλλες βιώσιμες
εναλλακτικές πρώτες ύλες για την εκτροφή των μεσογει-
ακών ειδών.

Σημαντικός παράγοντας, που επηρεάζει τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας, είναι και η παραγωγική από-
δοση που έχει το εκτρεφόμενο ψάρι, σε σχέση:
► με την ανάλωση του ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου ως 

συστατικά της τροφής του.
► με την ποσότητα του άγριου αλιεύματος που απαιτείται 

για την παραγωγή του αναλωθέντος ιχθυαλεύρου 
και ιχθυελαίου.

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

Ουσιαστικότητα

Η μαθηματική διατύπωση αυτής της απόδοσης εκφράζεται με τον συντελεστή F.I.F.O. 
(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

Διαχείριση

Αναφορικά με τον 12ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης του Ο.Η.Ε.: «Υπεύθυνη κατανάλωση και πα-
ραγωγή», η Εφαρμοσμένη Διατροφή ιχθύων,

βασίζεται σε κατάλληλα προσαρμοσμένα διατροφικά μον-
τέλα στα οποία, ανάλογα με τη θρεπτική και βιολογική
τους αξία, διαμορφώνονται οι προτάσεις χορήγησης ιχ-
θυοτροφών ανά θερμοκρασία, ανά είδος ιχθύος και ανά
στάδιο ανάπτυξης. Το διατροφικό μοντέλο είναι ένα δυ-
ναμικό σύστημα, το οποίο αναθεωρείται συστηματικά με
στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του,
ήτοι τη μέγιστη ανάπτυξη των ιχθύων με τη μικρότερη πο-
σότητα τροφής και επαγωγικά τη μικρότερη ανάλωση
πρώτων υλών που συνθέτουν τις χορηγούμενες ιχθυο-
τροφές. Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο διατροφικό
μοντέλο αναθεωρούνται οι μέθοδοι παραγωγής με στόχο

τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των νέων διατρο-
φικών προτάσεων.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ένα από τα περιβαλλον-
τικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο πλα-
νήτης μας είναι και η υπεραλίευση των ωκεανών, μέρος
της οποίας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ιχθυαλεύρων
και ιχθυελαίων. Ο Όμιλος, συνεισφέρει στον 2ο (Μηδενική
πείνα) και 14ο (Zωή κάτω από το νερό) Στόχο Βιώσιμης
Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. ως εξής:

● Μεγιστοποίηση της χρήσης ιχθυαλεύρων και ιχ-
θυελαίων πιστοποιημένων κατά IFFO RS (Global
Standard for the Responsible Supply of Fish meal

and Fish oil), μέσω του οποίου συστήματος διασφαλίζε-
ται η ορθή πρακτική «εκμετάλλευσης» των θαλασσίων

Συσκευασία ιχθυοτροφών στο εργοστάσιο μας FEEDUS στην Πάτρα

GRI 103-2

GRI 103-1



56 57

Στόχοι του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ για τις Βιώσιμες Ιχθυοτροφές και Πρώτες Ύλες
● Μείωση, στις ιχθυοτροφές μας, του ποσοστού των ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων που προέρχονται από 

άγρια ψάρια, με στόχο τη συνεχή αύξηση της απόδοσης της παραγόμενης ποσότητας εκτρεφόμενου ιχθύος 
σε σχέση με την ποσότητα άγριου αλιεύματος που αναλώνεται για την παραγωγή αυτή.

● Προοδευτική αύξηση της χρήση βιώσιμων πρώτων υλών, όπως υποπροϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας ή 
κονσερβοποιίας άγριων ιχθύων, υποπροϊόντων χερσαίων καλλιεργειών και παραπροϊόντων 
ανθρώπινης δραστηριότητας που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση*.

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 

Πρόγραμμα Χρήσης Αειφόρων Ιχθυοτροφών (ΠΑΙΧΘ) 
Για την επίτευξη των παραπάνω μελλοντικών στόχων, ο
Όμιλος έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα πρόγραμμα χρή-
σης αειφόρων ιχθυοτροφών (ΠΑΙΧΘ).

Σκοπός του ΠΑΙΧΘ είναι η υιοθέτηση ενός νέου διατροφι-
κού μοντέλου και η προσαρμογή του ζωικού κεφαλαίου -
βιοπληθυσμού- και του ανθρώπινου δυναμικού στη χρήση
του.

Το νέο ιχθυοτροφικό μοντέλο έχει ως στόχο, την αντικα-
τάσταση των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί σήμερα ο
Όμιλος για την εκτροφή των ψαριών Μεσογειακής ιχθυο-
καλλιέργειας, επιλέγοντας εναλλακτικά νέες ή ήδη υπάρ-
χουσες πρώτες ύλες παραγωγής ιχθυοτροφών, που
αναμένεται στο εγγύς μέλλον να είναι διαθέσιμες, μη αν-
ταγωνιστικές ως προς τη διατροφική χρήση από τον άν-
θρωπο, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις διατροφικές
ανάγκες των ιχθύων για μέγιστη ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετος στόχος είναι η διασφάλιση της υψηλότερης
παραγωγικότητας του Ομίλου, καθώς και η βελτίωση των
επιμέρους παραγωγικών της δεικτών όπως «Ρυθμός Ανά-
πτυξης», «Ποσοστό Επιβίωσης», «Μέγιστη Εκμετάλλευση
της Τροφής».

Για το λόγο αυτό, μία σειρά επιμέρους δοκιμών, θα εκτελε-

στούν τόσο σε μικρή όσο και σε μεγαλύτερη κλίμακα, ανά-
λογα του εκτιμώμενου ρίσκου του πειράματος καθώς και
της αναγκαίας προσαρμογής στις ειδικές απαιτήσεις της
Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.

Η ποιότητα των τελικών προϊόντων θα παραμένει στο
υψηλό επίπεδο που βρίσκεται σήμερα με παράλληλη ενη-
μέρωση των τελικών καταναλωτών, αλλά και των ενδιά-
μεσων κρίκων της αλυσίδας αξίας, για τη χρήση των
εναλλακτικών αειφόρων πρώτων υλών της παραγωγής
ιχθυοτροφών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεχίζει και αποτελεί
έναν από τους πυλώνες και τα προγράμματα του Ομί-
λου για τη μείωση του κόστους παραγωγής στα επό-
μενα 3 έτη. Η παρακολούθησή του γίνεται από την
Ομάδα διατροφής, η οποία αποτελείται από εξειδικευ-
μένα στελέχη του Ομίλου.

Ποιοτικοί και Περιβαλλοντικοί Στόχοι ΠΑΙΧΘ
► Βελτίωση Χαρακτηριστικών Τελικού Προϊόντος, όπως 

η μείωση 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.

► Fish In / Fish Out 2019 = 1,5.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
Για τις ιχθυοτροφές που παράγονται από τα δύο εργοστά-
σιά μας, χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες συγκεκριμένων
ποιοτικών και τεχνικών προδιαγραφών, εγκεκριμένες από
την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και προτείνονται και καθορί-
ζονται  από τον Υπεύθυνο Σύνθεσης Ιχθυοτροφών. Όλες
οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι διαθέσιμες
στην αγορά διασφαλίζοντας τη συνέχιση της παραγωγικής
δραστηριότητας και των δύο εργοστασιακών μονάδων
καθόλη τη διάρκεια του έτους. Οι ποιοτικές προδιαγραφές
διασφαλίζονται από το Τμήμα Ποιότητας & Ασφάλειας Ιχ-
θυοτροφών της Δ/νσης Ποιότητας του Ομίλου, ενώ η πα-
ραγωγική τους απόδοση αξιολογείται από την
Επιστημονική Ομάδα Διατροφής.

Οι προδιαγραφές αγοράς των πρώτων υλών τηρούνται
αυστηρά και αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην:
► καλή υγεία και ανάπτυξη των ψαριών.
► και στην επιλογή των παραγόμενων ψαριών από τον 

τελικό καταναλωτή, αφού πλέον η διατροφή των 

ψαριών μας με ιχθυοτροφές συγκεκριμένων 
προδιαγραφών λαμβάνεται  σοβαρά υπόψη και από τους   
πελάτες μας (αλυσίδες σούπερ  μάρκετ, εστιατόρια, 
τελικοί καταναλωτές), ορισμένοι δε από αυτούς, το 
θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη 
συνεργασίας με τον Όμιλό μας.

Πολιτική προμηθειών πρώτων υλών

Για την προμήθεια των πρώτων υλών  και την ευρύτερη
συνεργασία με τους προμηθευτές υπάρχει συγκεκριμένη
καταγεγραμμένη διαδικασία με τα αντίστοιχα έντυπα στο
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) του Ομίλου.

Οι προμήθειες των πρώτων υλών γίνονται από εγκεκρι-
μένους προμηθευτές του Ομίλου και οι ενέργειες για την
έγκριση τους περιγράφονται στις διαδικασίες που ορίζει
το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Ομίλου.
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Ο κατάλογος των εγκεκριμένων προμηθευτών αναθεω-
ρείται ετησίως και σαν συνέπεια αυτής της αναθεώρησης
μπορεί να προστεθούν ή/και να αφαιρεθούν εγκεκριμένοι
προμηθευτές. 
Κατά την αξιολόγησή τους, οι προμηθευτές συμπληρώ-
νουν ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
ερωτήσεις περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και αξιο-
λόγηση των δικών τους προμηθευτών. Για το 2017 δεν
υπήρχαν νέοι προμηθευτές.

Πιο συγκεκριμένα, όταν πρόκειται να επιλεγεί ένας νέος
προμηθευτής, αποστέλλονται οι προδιαγραφές της πρώ-
της ύλης, όπως αυτές έχουν ορισθεί από τον Υπεύθυνο
Σύνθεσης Ιχθυοτροφών. Ο προμηθευτής με τη σειρά του,
επιστρέφει τα αποτελέσματα των ζητούμενων προδιαγρα-
φών, καθώς και δείγμα της προσφερόμενης πρώτης
ύλης, το οποίο ελέγχεται από δικό μας εργαστήριο ως
προς τη βασική του ποιοτική σύσταση. Εφόσον η πρώτη

ύλη είναι αποδεκτή, εν συνεχεία ζητούνται από τον υπό-
αξιολόγηση προμηθευτή τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που
απαιτούνται από το Σύστημα Ποιότητας (ISO, HACCP, απα-
ραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για κάθε φορτίο κ.ά.). Τα πι-
στοποιητικά ελέγχονται και εφόσον είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις μας ο προμηθευτής εγγράφεται στον κατάλογο
εγκεκριμένων προμηθευτών και, εάν κριθεί απαραίτητο,
πραγματοποιείται και έλεγχος των εγκαταστάσεών του,
από άτομο του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου.

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Ομίλου, αλλά και η Δι-
εύθυνση Προμηθειών παρακολουθούν τα παγκόσμια
«συμβάντα» για ποιοτικά θέματα πρώτων υλών, ώστε εάν
αναφερθεί κάποιος προμηθευτής μας, να αφαιρεθεί προ-
σωρινά από τη λίστα των επιθυμητών προμηθευτών και
ανάλογα με την έκβαση του «συμβάντος» να αξιολογηθεί
η επανένταξή του ή μη στη λίστα.

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ, εδώ και αρκετά χρόνια έχει επικεντρω-
θεί 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 απο-
τελείται από έμπειρα στελέχη με τεχνογνωσία στον ευρύ-
τερο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας, όσο και με τη συνεργασία
με διάφορα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια έχει πε-
τύχει τα εξής:

► Μείωση της χρήσης ιχθυαλεύρων από 30%, που ήταν 
η συμμετοχή στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, σε  
19.6%, μια μείωση της τάξης του 34,6% και αντίστοιχα 
τα ιχθυέλαια από 7,5% σε 5.7%, μια μείωση 
μεγαλύτερη του 24%. Τα συγκεκριμένα επιτεύγματα 
υλοποιήθηκαν μετά από πολυετή πειράματα μικρής 
(σε επίπεδο πειραματικών δεξαμενών) και μεγάλης 
(σε επίπεδο παραγωγικών κλωβών) κλίμακας, με 
χρήση εναλλακτικών κύριων και βοηθητικών πρώτων 
υλών φυτικής κυρίως προέλευσης.

► Βελτίωση του Δείκτη FIFO στα κατώτερα όρια της 
τιμής που χαρακτηρίζει την εκτροφή των 
Μεσογειακών ειδών.

Ο συγκεκριμένος δείκτης (FIFO) κυμαίνεται στα όρια του
1,85 στον ευρύτερο κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέρ-
γειας, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στον Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ δια-
μορφώνεται στο 1,39 για το 2017. Σαφώς ο δείκτης απέχει
ακόμη από τον απώτερο στόχο που είναι μικρότερος της
μονάδας – FIFO <1, ωστόσο έχει σχεδιαστεί ένα λεπτομε-
ρές σχέδιο, το ΠΑΙΧΘ, αποτελούμενο από διακριτά βήματα,
ώστε σταδιακά ο δείκτης να συνεχίζει να μειώνεται και
στις αρχές της επόμενης δεκαετίας να έχει βιώσιμες τιμές.
Ο χρόνος μίας τέτοιας δραστικής αλλαγής είναι μικρός, σε
σχέση με το συνολικό μέσο κύκλο παραγωγής μεσογει-
ακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας που αγγίζει και τους 16-
18 μήνες, αναλόγως συγκεκριμένων προϋποθέσεων και
παραμέτρων.

Eπίδοση

         FIFO Ratio                      Κιλά νωπών αλιευμάτων που χρησιμοποιούνται 
                                                 για την παραγωγή ενός κιλού Τσιπούρας ή Λαβρακιού        
        2015                                           Fish In / Fish Out = 1,76

            2016                                           Fish In / Fish Out = 1,78
            2017                                           Fish In / Fish Out = 1,39

                                                                                                 2015                  2016            2017
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

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

84,8%            100,0%         70,3%

                                          

       28,94%                12%            22,2%        
              

                                  ΕΛΛΑΔΑ
           73%                    73%              73%

                                  ΙΣΠΑΝΙΑ
           73%                    73%              73%          
              

Δείκτης
Επίδοσης
ΝΗΡΕΥΣ

*Οι αρχικές προσπάθειες για την αύξηση της χρήσης βιώσιμων πρώτων υλών ξεκίνησαν αρκετά νωρίτερα (2012),
ωστόσο οι πρώτες συστηματοποιημένες μετρήσεις αυτών των πρώτων υλών έγιναν το 2016, όπου καταγράφηκε
η συμμετοχή γύρω στο 13%. Το 2017 η μεθοδολογία καταγραφής και αποτύπωσης των βιώσιμων πρώτων υλών
ολοκληρώθηκε και το ποσοστό άγγιξε το 25%.

*Σημαντικές τοποθεσίες: Οι τοποθεσίες όπου ο Όμιλος έχει παραγωγικές εγκαταστάσεις και απασχολεί μόνιμο προσωπικό.
*Τοπικοί προμηθευτές: Προμηθευτές που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται μόνο στις παραπάνω τοποθεσίες και όχι πανελλαδικά. Ο Όμιλος μέσα από την απασχόληση προσωπι-
κού και την προμήθεια καυσίμων, αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών από τις τοπικές κοινωνίες, συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική τους ενίσχυση ενώ ενισχύει την
υπεύθυνη επιχειρηματική του δράση και την κοινωνική άδεια λειτουργίας του. 

G4 FP2, GRI 204-1

GRI 103-3

GRI 308-1

αλιευτικών πόρων που προορίζονται για την ιχθυοκαλ-
λιέργεια.

● Προοδευτική αντικατάσταση των θαλάσσιων
πρώτων υλών των ιχθυοτρφών από υποπροϊόντα,

είτε ιχθυοκαλλιέργειας, είτε προϊόντων ανθρώπινου εν-
διαφέροντος (φιλετοποίηση, κονσερβοποιία κ.λπ.)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 



Η καλή υγεία και διαβίωση των ψαριών είναι καθοριστικής
σημασίας για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και
για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφού αποτελεί βασικό
παράγοντα συνέχισης της παραγωγικής δραστηριότητας.
Η διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας, αλλά και
η περαιτέρω ανάπτυξη αυτής συμβάλουν καθοριστικά
στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, τόσο με την αύ-
ξηση του ποσοστού απασχόλησης των εν λόγω περιοχών
όσο και με την ανάπτυξη επιπλέον κοινωνικών δομών και
υποδομών που συνεισφέρουν θετικά στη βελτίωση του
επιπέδου διαβίωσης της τοπικής κοινωνίας. Είναι ιδιαίτερα
κρίσιμο να τονιστεί ότι οι περιοχές όπου αναπτύσσεται η
ιχθυοκαλλιέργεια είναι απομακρυσμένες περιοχές από τον
ευρύτερο αστικό ιστό, χωρίς έντονες και εντατικές μορφές
παραγωγικής δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα οι ενέργειες που γίνονται με στόχο τη βελ-
τίωση των συνθηκών διαβίωσης των ψαριών, συμβάλουν
δραστικά στη διασφάλιση της προστασίας των περιβαλ-
λοντικών συνθηκών των περιοχών ανάπτυξης της ιχθυο-
καλλιέργειας. 

Η διαχείριση του θέματος της καλής υγείας και διαβίωσης
των ψαριών εμπλέκει και τα τρία πρώτα στάδια της αλυ-
σίδας αξίας, τις ιχθυοτροφές, τις πρακτικές διαχείρισης
του ιχθυοπληθυσμού και την εκτροφή, ενώ επιδρά σημαν-
τικά στο τελευταίο στάδιο της αλυσίδας αξίας που αφορά
στην πώληση των τελικών προϊόντων στον πελάτη.
Η μη εφαρμογή προληπτικών ενεργειών προς διασφάλιση
της καλής υγείας και διαβίωσης των ιχθιδίων με τη χρήση

ορθών πρακτικών διαχείρισης, μπορεί να οδηγήσει σε ση-
μαντικές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, να υποβαθμίσει
τη διαβίωση του συνόλου του ιχθυοπληθυσμού και να επι-
φέρει μείωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Επιπλέον, επηρεάζει, μεταξύ άλλων, σημαντικές παραμέ-
τρους που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας, όπως την αν-
τίληψη των καταναλωτών για την ποιότητα των τροφίμων
και την υψηλή θρεπτική αξία που αυτά παρέχουν ως τρό-
φιμα 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,
στους πελάτες καθώς και στην Πανεπιστημιακή κοινότητα
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής βελτίωση της καλής
υγείας και διαβίωσης των ψαριών αποτελεί αποτέλεσμα
όχι μόνο των δράσεων και ενεργειών του Ομίλου αλλά
και των συνεργειών που αναπτύσσονται μεταξύ του Ομί-
λου και των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων.   

Οι δράσεις για τη βελτίωση του συγκεκριμένου ουσιαστι-
κού θέματος περιλαμβάνουν το σύνολο της παραγωγικής
αλυσίδας, ενώ παράλληλα καθορίζουν και εναρμονίζουν
τις σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές και το σύ-
νολο της ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας,
ώστε να αναπτυχθούν εργαλεία, μέθοδοι και τρόποι που
να προάγουν την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών,
εφαρμογών και προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί και να
προαχθεί η καλή υγεία και διαβίωση των ψαριών.
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Ουσιαστικότητα

Διαχείριση

Ο Όμιλος εφαρμόζει ένα σύνολο προληπτικών δράσεων και
ενεργειών που συντελεί  στην αύξηση της καλής υγείας των
ψαριών. Αυτό αποτυπώνεται με την αύξηση του δείκτη επι-
βίωσης και διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα του παραγό-
μενου προϊόντος τόσο με την εφαρμογή καθορισμένων
ποιοτικών ελέγχων καθώς και με το ολοκληρωμένο σύ-
στημα διαχείρισης, ιχνηλασιμότητας από τα πρώτα στάδια
της παραγωγής έως το τελικό σημείο διάθεσης των προ-
ϊόντων.

Ο ιχθυοπληθυσμός διατρέφεται με  ιχθυοτροφές πλήρους
και ισορροπημένης διατροφικής αξίας που:
► καλύπτουν τις υψηλές ανάγκες ανάπτυξης
► προάγουν ην πέψη και την θρέψη 
►διασφαλίζουν την άριστη υγεία και διαβίωση των ψαριών.

Όσον αφορά στις συνθήκες διαβίωσης στο θαλάσσιο περι-
βάλλον, η κατάσταση των ιχθυοκλωβών, οι παράμετροι του
νερού και η ιχθυοπυκνότητα ελέγχονται και ρυθμίζονται τα-
κτικά, ανάλογα με το είδος του ψαριού και το στάδιο ανά-
πτυξης, συνεισφέροντας αντίστοιχα στην καλή υγεία και
διαβίωση των ψαριών. Πολύ σημαντική είναι και η εφαρ-
μογή κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης που προκαλούν
το λιγότερο δυνατό στρες στα ψάρια, σε συνδυασμό με τη
διαρκή ιχθυοπαθολογική παρακολούθηση και την εφαρμογή
δειγματοληψιών και ελέγχου του ιχθυοπληθυσμού και των
περιβαλλοντικών παραμέτρων, λαμβάνοντας υπόψη την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Ο συνολικός έλεγχος και η υπευθυνότητα της διασφάλισης

της καλή υγείας και διαβίωσης των ψαριών είναι αρμοδιό-
τητα της Διεύθυνσης Ιχθυοπαθολογίας. Ωστόσο, στον συ-
νολικό σχεδιασμό της διασφάλισης της καλής υγείας των
ψαριών συμμετέχουν όλοι οι υπεύθυνοι των μονάδων πα-
ραγωγής, ενώ δράσεις σχετικά με την πρόληψη εμφάνισης
ασθενειών εφαρμόζονται στο σύνολο των ιχθυογεννητικών
σταθμών και μονάδων παραγωγής. Οι δράσεις αυτές περι-
λαμβάνουν τόσο διαχειριστικές ενέργειες όσο και χρήση
διαφορετικών πρωτόκολλων διατροφής προσαρμοσμένες
στο είδος ψαριού, την εποχή, τη θερμοκρασία της θάλασσας,
καθώς και στα επίπεδα οξυγόνου ανά ημέρα και ανά πε-
ριοχή.

Καταλύτης στην επίτευξη της καλής υγείας και διαβίωσης
των ψαριών είναι:
► η χρήση της νέας τεχνολογίας, 
► η συνεχής επιμόρφωση και επιστημονική κατάρτιση των 

στελεχών της, 
► ο εμπλουτισμός του δυναμικού της με εξειδικευμένους 

επιστήμονες/ιχθυοπαθολόγους, 
► η εφαρμογή νέων μεθόδων διαχείρισης του 

ιχθυοπληθυσμού με γνώμονα την ευζωία των ψαριών, 
► ο εκσυγχρονισμός των μέσων τόσο στη βασική 

εργαστηριακή μονάδα του Ομίλου όσο και στα διάφορα 
παραγωγικά σημεία, 

► η δημιουργία ειδικών ομάδων που έχουν ως αντικείμενο 
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και διατήρηση της 
υγείας των ψαριών σε υψηλά επίπεδα. 

Καλή υγεία και διαβίωση ψαριών 
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Γενικότερα, ο συγκεκριμένος στόχος είναι πολυσύνθετος
και η βελτίωσή του επηρεάζεται σημαντικά τόσο από
εξωτερικούς παράγοντες ,περιβαλλοντικούς και μη όσο
και από παράγοντες που δύναται να ελεγχθούν από τον
ίδιο τον Όμιλο. Οι ενέργειες που υλοποιούνται έχουν ως
κατεύθυνση να επιδράσουν και στις δύο προαναφερθεί-
σες ομάδες παραγόντων.

Ως παραγωγοί, λειτουργούμε σαν θεματοφύλακες της
διαβίωσης των ψαριών και είμαστε ηθικά και τυπικά
υπεύθυνοι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο
περίθαλψης και καλής διαβίωσης των ψαριών που
υπάρχουν στην παραγωγική λειτουργία του Ομίλου μας.
Τα μέτρα που εφαρμόζονται διασφαλίζουν ότι το σύνολο
των υπό καλλιέργεια ψαριών δεν υπόκεινται σε ενέρ-
γειες που δημιουργούν πόνο, στρες, δυσφορία και πείνα
καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης τους.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το σύνολο των παραγόμενων
ειδών εκτρέφεται εντός κλωβών σε επιλεγμένες θαλάσ-
σιες περιοχές, με συγκεκριμένες φορτίσεις (ιχθυοπυκνό-
τητες), ανά κλωβό και ανά εκτρεφόμενο είδος, ώστε να
διασφαλίζεται τόσο η καλή διαβίωση, όσο και η ανά-
πτυξη των ψαριών.

Ασθένειες και αντιμετώπιση
Δεδομένου ότι η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μία σχετικά νέα
μορφή εντατικής ζωικής παραγωγής η οποία αναπτύσσεται
σε θαλάσσιο παραγωγικό χώρο, οι εμφανιζόμενες ασθέ-
νειες διαφέρουν από αυτές που υπάρχουν και υπήρχαν στον
υπόλοιπο ζωικό πληθυσμό. Ποικιλία από διάφορους μολυ-
σματικούς παράγοντες όπως ιοί, βακτήρια, μύκητες, παρά-
σιτα και γενικότερα διάφορα παθογόνα, υπάρχουν σε
άγριους πληθυσμούς ψαριών κατά μήκος των ακτών και
των ποταμών και συνήθως χωρίς εμφανείς δυσμενείς επι-
πτώσεις. Ωστόσο, όταν εισαχθούν στο παραγωγικό περιβάλ-
λον της ιχθυοκαλλιέργειας ενδέχεται να προκαλέσουν
ασθένειες που μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια του ιχ-
θυοπληθυσμού και συνακόλουθα σε σοβαρές αρνητικές οι-
κονομικές συνέπειες. Η πρόληψη, η θεραπεία και γενικότερα
η καταπολέμηση των ασθενειών αυτών αποτελεί μείζονα
πρόκληση.
Η εμφάνιση διαφόρων ασθενειών στα ψάρια και η ένταση
των συμπτωμάτων εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων,
όπως: 
► Παρουσία παθογόνων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
► Δυσμενείς και αγχωτικές περιβαλλοντικές συνθήκες - 

κακές συνθήκες διαβίωσης.
► Ποιότητα τροφής, εφαρμογή ορθής διατροφικής 

πρακτικής. 
► Κλινική εικόνα των ψαριών. 

Για την πρόληψη της εμφάνισης των παραπάνω παραγόν-
των, ο Όμιλος εφαρμόζει ένα σύνολο πρακτικών που τεί-
νουν να ελαχιστοποιήσουν την εμφάνιση των
επιβαρυντικών αυτών παραγόντων από δικές του πρακτι-
κές, καθώς και να ενδυναμώσουν το ανοσοποιητικό σύ-
στημα των ιχθυδίων.
Οι πρακτικές αυτές βασίζονται:
►Στη συνεχόμενη βελτίωση της ποιότητας και καλής υγείας
του γόνου, με ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματός
τους, που τοποθετείται στις μονάδες εκτροφής. Η καθετο-
ποιημένη δομή του Ομίλου προσφέρει τη δυνατότητα ανά-
πτυξης συνεχόμενων ενεργειών και δράσεων που
βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα του παραγόμενου γόνου.
► Στη βελτιστοποίηση των πρακτικών διαχείρισης με τη
χρήση νέων τεχνολογιών, όπως χρήση αυτόματων συστη-

μάτων ταΐσματος, αυτομοτοποιημένων συστημάτων καθα-
ρισμού διχτυών (ρομπότ καθαρισμού διχτυών), συμβάλλον-
τας στην καλύτερη οξυγόνωση των κλωβών, καθώς και σε
ένα σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης συγκεκρι-
μένων δεικτών που αφορούν τόσο τις συνθήκες του θα-
λάσσιου περιβάλλοντος (π.χ. οξυγόνο), όσο και τις
παραγωγικές συνθήκες εκτροφής ανά περιοχή (π.χ ιχθυο-
πυκνότητα ανά κλωβό).
►Παραγωγή ιχθυοτροφών με μόνιμη ή ημιμόνιμη (ανάλογα
τη χρονική δράση) παρουσία προσθετικών υλών (π.χ. Βιτα-
μίνη C,E, β-γλυκάνες) που προάγουν την ανάπτυξη και εν-
δυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα των ιχθυδίων.

Επιπλέον, η ομάδα ιχθυοπαθολογίας εφαρμόζει μία σειρά
από προγράμματα διάγνωσης και διαχείρισης, που έχουν
στόχο την καταπολέμηση των παθογόνων στα ψάρια, τον
έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών, τον έλεγχο των δια-
τροφικών ανεπαρκειών και τη βελτίωση της ποιότητας του
γόνου και των λαρβών.

Ομάδες ευθύνης
Αναγνωρίζοντας όλους αυτούς τους παράγοντες και την
επίδρασή τους στην καλή υγεία και διαβίωση των ψαριών,
ο Όμιλος έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες ομάδες επιστη-
μόνων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διαφόρων
ασθενειών. Συνδυαστικά, λειτουργούν επίσης ομάδες που
στοχεύουν στη μείωση της παρουσίας των παραπάνω πα-
ραγόντων στο παραγωγικό περιβάλλον, οι οποίοι επιδρούν
αρνητικά στην 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 Διεύθυνσης 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 συμπληρω-
ματικά για τη διασφάλιση του στόχου του Ομίλου. Η Διεύ-
θυνση Ιχθυοπαθολογίας αποτελείται από εξειδικευμένο
προσωπικό και διαθέτει μία πλήρως εξοπλισμένη εργαστη-
ριακή μονάδα στην περιοχή Χιλιαδού Φωκίδας. Οι ιχθυοπα-
θολόγοι, έχοντας ως στόχο την πρόληψη και άμεση
αντιμετώπιση των διαφόρων ασθενειών που δύναται να
προκύψουν, έχουν διαμοιραστεί στα επιμέρους παραγωγικά
σημεία του Ομίλου και αποτελούν μέλη και συντονιστές των
κατά τόπους ομάδων ιχθυοπαθολογίας. Η κάθε περιφερει-
ακή ομάδα ιχθυοπαθολογίας διαθέτει τον απαραίτητο εξο-
πλισμό για την παρακολούθηση των παθογόνων, ώστε να
προβλέψει εστίες, να είναι σε θέση να αποφύγει ή να μειώσει
τις επιπτώσεις μιας πιθανής ασθένειας, καθώς και να εφαρ-
μόσει τις ενέργειες που υπαγορεύονται από τα αντίστοιχα
πρωτόκολλα για την αντιμετώπισή της.

Έρευνα
Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι ερευνητικές προσπάθειες που
γίνονται για την καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών σε συ-
νεργασία με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και η
χρήση εξωτερικής βοήθειας και επιπρόσθετων εργαστηρια-
κών ελέγχων που διεξάγονται σε συνεργαζόμενα ερευνη-
τικά κέντρα και πανεπιστήμια. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
► Το Τμήμα Υδρόβιας Κτηνιατρικής Διαγνωστικής του 

Ινστιτούτου  Υδατοκαλλιεργειών, του Πανεπιστημίου 
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Stirling, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο (Aquatic Veterinary 
Diagnostic Unit of the Institute of Aquaculture, University 
of Stirling, Scotland, UK).

► Το Ωκεανογραφικό και Λιμνολογικό Ινστιτούτο έρευνας 
του Ισραήλ, Εθνικό Κέντρο θαλάσσιας καλλιέργειας, Eilat, 
Ισραήλ (Israel Oceanographic & Limnological Research 
Ltd., National Center for Mariculture, Eilat, Israel).

► Τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς για τα νοσήματα των 
ιχθύων της Ιταλίας και της Ελλάδας (National fish 
Disease Reference Laboratories of Italy and Greece).

Επιπροσθέτως, το κεντρικό εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας
του Ομίλου, σε συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας και Ανά-
πτυξης του Ομίλου και με πανεπιστημιακά και ερευνητικά
ιδρύματα (Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου), πραγματοποιεί συχνά, ερευνητικά πειραματικά
πρωτόκολλα σε ιχθυοπληθυσμούς.

Τα πρωτόκολλα αυτά αποτελούν ερευνητικές πειραματικές
δράσεις απόλυτα εστιασμένες και ελεγχόμενες σε συγκε-
κριμένα θέματα που εντοπίζονται στα συγκεκριμένα καλ-
λιεργούμενα είδη ψαριών και παρακολουθούνται από ειδική
επιστημονική ομάδα, τόσο της εταιρείας όσο και των ερευ-
νητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Βασικός στόχος είναι η εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά
με την ένταση - έλεγχο των ασθενειών και την αποτελε-
σματικότητα διαφορετικών θεραπευτικών σκευασμάτων.
Μέχρι τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί ερευνητικά πειράματα
σε ιχθυοπληθυσμούς, με στόχο την πρόληψη και την αντι-
μετώπιση ασθενειών που οφείλονται σε ιούς, βακτήρια και
παράσιτα, με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα για το μέλ-
λον της ιχθυοκαλλιέργειας. Τέλος, έχουν εφαρμοστεί προ-
γράμματα διατροφής και χορήγησης ιχθυοτροφών με
διαφορετική διατροφική σύσταση, με στόχο τον έλεγχο της
επίδρασης της διατροφής στην ανάπτυξη και στη θρεπτική
κατάσταση του ιχθυοπληθυσμού. Τα ευρήματα όλων αυτών
των ενεργειών ενσωματώνονται σε κάθε νέα παραγωγική
χρήση και παρακολουθούνται στενά από την Ομάδα Δια-
τροφής και την Ομάδα Ιχθυοπαθολογίας για την αποτελε-
σματικότητά τους στη ευρεία χρήση. Τα αποτελέσματα των
ενεργειών της χρήσης αυτής θα έχουν αντίκτυπο στις επό-
μενες χρονιές έχοντας ως στόχο την βελτίωση κρίσιμων
παραγωγικών KPI’s και συνεισφέροντας στην καλή υγεία
και διαβίωση των ψαριών που αποτελεί από μόνη της ένα
καθοριστικά δείκτη.

Σταθερή και διαρκής πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί στον
τομέα της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος των
ιχθύων με την ανάπτυξη βιολογικών παρασκευασμάτων
που παρέχουν ανοσία στον οργανισμό απέναντι σε κάποιο
παθογόνο μικροοργανισμό σε συνεργασία με οίκους του
εξωτερικού.

Σε συνεργασία με ειδικούς στα διατροφικά συμπληρώματα
έχουν δοκιμαστεί πειραματικά με επιτυχία και έχουν υιοθε-
τηθεί ως μέτρα ελέγχου στην παραγωγή ειδών ιχθύων,
όπως η τσιπούρα, το φαγκρί και το μαγιάτικο φυσικά πρό-
σθετα ζωοτροφών για τον έλεγχο δυνητικά θανατηφόρων
παρασίτων των ψαριών.

Εντός των πλαισίων του έργου του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ, «Απο-
κλειστικό Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης Ψαριών, σε συ-
νεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Ιχθυοκαλλιέργειας,
Ak-vaforsk Genetics Νορβηγίας», διάφορες μελέτες αντί-
στασης σε νοσήματα υλοποιούνται ως τρέχον πρόγραμμα,
ενάντια σε διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς (βα-
κτήρια, ιοί και παράσιτα), ώστε να παραχθούν όσο το δυνα-

τόν πιο υγιή και δυνατά ψάρια λαβρακιού και τσιπούρας.

Πολιτικές
Στον σχεδιασμό του Ομίλου έχουν ενσωματωθεί και εφαρ-
μόζονται πολιτικές και δράσεις που συνεισφέρουν στην
καλή υγεία και διαβίωση των ψαριών. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε:
► Δημιουργία συνθηκών παραγωγής και ανάπτυξης σε 

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

► Χρήση κλουβιών  με μικρό αριθμό ψαριών- κλωβών με 
χαμηλή ιχθυοφόρτωση/ιχθυοπυκνότητα, ώστε τα ψάρια 
να κολυμπάνε ελεύθερα για άριστη υγεία και σφικτή 
σάρκα 2% ψάρια, 98% νερό).

► Ανάπτυξη των ψαριών μέσα στους ιχθυοκλωβούς που 
παρακολουθείται συνεχώς, με στόχο τη διατήρηση των 
δεικτών ιχθυοφόρτωσης/ιχθυοπυκόητητας, οξυγόνου 
και λοιπών παραγωγικών δεικτών, με διαμορφωμένα 
πρωτόκολλα ελέγχου και ανάλογες δράσεις  που 
καθορίζονται, όταν κρίνεται απαραίτητο.

► Ισορροπημένη διατροφή με υψηλής ποιότητας πρώτες 
ύλες, η οποία ποιότητα διασφαλίζεται από τον συνεχή και 
αυστηρό έλεγχο του Τμήματος Ποιότητας των 
ιχθυοτροφών.

► Αυστηρή αποφυγή όλων των χημικών ουσιών, 
απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων 
πρώτων υλών. 

► Εφαρμογή ειδικών πρωτοκόλλων 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 άλλα είδη ψαριών του 
περιβάλλον οικοσυστήματος.

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

► Εφαρμογή συνεχών μετρήσεων 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, προ-
καλώντας και αξιοποιώντας τους μηχανισμούς του κάθε 
είδους για την καταπολέμηση μιας πιθανής λοίμωξης, 
ενισχύοντας το ανοσοποιητικό τους σύστημα.

Στο πλαίσιο του προληπτικού αυτού σχεδιασμού και με την
επίβλεψη της Διεύθυνσης Ιχθυοπαθολογίας έγινε η χρη-
σιμοποίηση νέων καινοτόμων εμβολίων με στόχο τον
έλεγχο και περιορισμό της εμφάνισης διαφόρων βακτη-
ριακών και ιογενών νοσημάτων.

Είναι μια διαρκής προσπάθεια, με δοκιμές που γίνονται κάθε
χρόνο εφαρμόζοντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα, ώστε να
διαφυλάσσονται τόσο οι ορθές πρακτικές καλής υγείας και
διαβίωσης των ψαριών όσο και η αποτελεσματικότητα των
ερευνητικών/ πιλοτικών δοκιμών, Στα πλαίσια του σχεδια-
σμού των πειραματικών αυτών δοκιμών και με την ολο-
κλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την αποτύπωση και
καταγραφή των αποτελεσμάτων, υπάρχει αναλυτικό πλάνο
εφαρμογής. Η εφαρμογή γίνεται σταδιακά και με αυστηρή
παρακολούθηση του κάθε σταδίου εφαρμογής.  
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Στόχοι
Βελτίωση, έως το 2020, κατά 3 επιπλέον μονάδες του πο-
σοστού επιβίωσης (έτος αναφοράς το 2016).

Επίδοση 

Παρόλο που ο κλάδος αντιμετωπίζει ευρύτερες προκλήσεις
που σχετίζονται με την υγεία και την ευημερία των ψαριών,
αξιολογώντας και συγκρίνοντας τόσο με ανάλογες εταιρείες
του κλάδου της μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας όσο και με 

Δείκτης
Επίδοσης
ΝΗΡΕΥΣ
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Εντός του 2017 συνεχίσθηκαν οι προσπάθειες και οι δοκιμαστικές ενέργειες της χρήσης ηλεκτρικής
αναισθησίας κατά τη φάση της θανάτωσης των αλιευμάτων. Η συγκεκριμένη πλέον μέθοδος εντάχθηκε
στην παραγωγική διαδικασία και ειδικά στη φάση της αλίευσης ενός νέου παραγόμενου είδους, αυτό
του φαγκριού. Το πλάνο για την εισαγωγή νέων εμβολίων και τεχνικών που είχε σχεδιαστεί τα προ-
ηγούμενα χρόνια είναι πλέον σε επίπεδο υλοποίησης και τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται στη βελ-
τίωση της επιβίωσης. Ωστόσο, η δοκιμή νέων τέτοιων πρακτικών και εμβολίων είναι ένα συνολικό
μακρόχρονο και καλά σχεδιασμένο έργο, η αποτελεσματικότητα του οποίου παρακολουθείται από την
ειδική ομάδα της Ιχθυοπαθολογίας.

Το 2017 ο δείκτης επιβίωσης παρουσίασε μικρή βελτίωση της τάξης του 0,5%. Ο στόχος ωστόσο συ-
νεχίζει και παραμένει αυτός που τέθηκε στο έτος αναφοράς και όλες οι δράσεις και προσπάθειες του
βαδίζουν προς αυτόν.

Οι δοκιμές και η πειραματική χρήση νέων εμβολίων και πρακτικών για την καταπολέμηση ασθενειών
αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια, αφού ο συγκεκριμένος φαρμακευτικός και βιοτεχνολογικός κλάδος
αναπτύσσεται συνεχώς και εφιστά επαγρύπνηση από τις Ομάδες Ιχθυοπαθολογίας, ώστε να υπάρξει
η κατάλληλη και ελεγμένη ενσωμάτωση των νέων προτάσεων άμεσα στους εκτρεφόμενους βιο-
πληθυσμούς. 

Ο επικεφαλής της ομάδας ιχθυοπαθολογίας του Ομίλου δρ Kantham Papanna 

GRI 103-3

G4 FP11

Αποτελέσματα

το ευρύτερο επίπεδο του κλάδου της εντατικής υδατοκαλ-
λιέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, τα μέτρα, οι κανόνες και
τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στον Όμιλο, καθώς και
το τελικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του
στόχου.

Μηχανισμοί παρακολούθησης 
Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ είναι πιστοποιημένος από το 2012 σύμ-
φωνα με την έκδοση 4.0 του προτύπου GLOBAL G.A.P. για
τις υδατοκαλλιέργειες, και το 2016 πιστοποιήθηκε με τη νέα
έκδοση 5.0 του προτύπου.
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Η περιβαλλοντική αποδοτικότητα είναι παράγοντας κλειδί
για τη βιωσιμότητα της ιχθυοκαλλιέργειας και ένας τρόπος
να επιτευχθεί είναι η συνεχής παρακολούθηση των περι-
βαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων μας. Η
εκτροφή των ψαριών διεξάγεται σε ανοιχτό περιβάλλον
και η αλληλεπίδραση της δραστηριότητας με τη χλωρίδα
και την πανίδα που την περιβάλλει είναι άμεση. Κατά συ-
νέπεια, η διατήρηση του οικοσυστήματος και της βιοποι-
κιλότητας είναι μείζονος σημασίας τόσο για την ομαλή
λειτουργία της δραστηριότητας, την ευζωία των εκτρεφό-
μενων πληθυσμών, την ποιότητα του τελικού προϊόντος
αλλά και στη διατήρηση της καλής φήμης του Ομίλου,
όπως αντίστοιχα και της εμπιστοσύνης που του δείχνουν
οι καταναλωτές. 

Οι περιβαλλοντικές και οικολογικές πτυχές της ιχθυοκαλ-
λιέργειας προσεγγίζονται και διαχειρίζονται με υπεύθυνο
τρόπο, με σκοπό τη διατήρηση των λειτουργιών του οικο-
συστήματος και της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, ανα-

γνωρίζεται το γεγονός πως υπάρχουν και άλλες δραστη-
ριότητες και οργανισμοί που εξαρτώνται από το ίδιο οικο-
σύστημα.
Στον Όμιλο εφαρμόζουμε μία σειρά μέτρων, διαδικασιών
και δεσμεύσεων που καλύπτουν όλες τις περιβαλλοντικές
πτυχές και ενδυναμώνουν τη δέσμευσή μας για την υπο-
στήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. Συγ-
κεκριμένα, τον 6ο Στόχο (Καθαρό Νερό και Αποχέτευση),
στον 14ο Στόχο (Ζωή στο Νερό) και στον 15ο Στόχο (Ζωή
στη Στεριά). 

Οι κατευθυντήριες γραμμές των διαδικασιών που έχει
αναπτύξει ο Όμιλος είναι η υιοθέτηση μίας προληπτικής
προσέγγισης ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις,
μέσα από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμό-
ζουμε, καθώς και με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την
προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
μέσω εκπαιδεύσεων και ενημερώσεων των εργαζομένων.
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Ουσιαστικότητα

Διαχείριση

Ο Όμιλος είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τα διεθνή πρό-
τυπα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση και
GLOBAL G.A.P. για τις ορθές πρακτικές υδατοκαλλιέργειας,
όπου ένας από τους βασικούς πυλώνες είναι η περιβαλλον-
τική διαχείριση και η προστασία της βιοποικιλότητας. Η με-
τάβαση στη νέα έκδοση ISO 14001:2015 θα γίνει το 2018.

Η Πολιτική του Ομίλου ως προς το Περιβάλλον και τη Βιο-
ποικιλότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
► προσεκτική επιλογή των τοποθεσιών όπου θα 

εγκατασταθούν οι παραγωγικές μονάδες, ώστε να μη 
διαταράσσεται η αισθητική, αλλά και οι ιδιότητες του 
φυσικού περιβάλλοντος, 

► συνεχής αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού, ώστε να ενσωματώνονται στο περιβάλλον 
και να μην διαταράσσεται η αισθητική του χώρου,

► παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού  
όπου γίνεται η εκτροφή, για τον έγκαιρο εντοπισμό 
μεταβολών, με σκοπό τη διατήρηση του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος,

► διαχείριση στερεών αποβλήτων με προώθηση της 
ανακύκλωσης,

► διαχείριση και παρακολούθηση υγρών αποβλήτων για την 
αποφυγή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος,

► συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων ως προς τις 
περιβαλλοντικές πτυχές της δραστηριότητας και την 
επίπτωση που μπορεί να έχει στη βιοποικιλότητα,

► πρόληψη διαφυγόντων ψαριών στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαταραχής 
της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής,

► παρακολούθηση και καταγραφή τυχών αλληλεπιδράσεων 
με ζώα που υπάρχουν στην περιοχή. 

Βιοποικιλότητα
Αρχές 7,8,9

Επίδοση

Στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολού-
θησης που έχει αναπτύξει ο Όμιλος, σε κάθε παραγωγικό
κύκλο στις πλωτές εγκαταστάσεις, υλοποιούνται μία σειρά
από δειγματοληψίες βένθους και ιζήματος. 

Οι δειγματοληψίες σε κάθε μονάδα γίνονται κάθε δύο κύ-
κλους παραγωγής σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
12878:2012, ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία της δειγμα-
τοληψίας γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 12878:2012
και ISO 16665:20142. Το 2017 έγιναν δειγματοληψίες σε 41
σταθμούς δειγματοληψίας σε 16 μονάδες πάχυνσης. Συλ-
λέχθηκαν 66 δείγματα ιζήματος και 107 δείγματα βένθους.

Οι σταθμοί δειγματοληψίας για κάθε μονάδα είναι:
► ένας στα όρια της συστοιχίας των ιχθυοκλωβών 
κατάντη των κυρίαρχων ρευμάτων, 

► ένας στα 50 μέτρα απόσταση από την άκρη της συστοιχίας 
των ιχθυοκλωβών κατάντη των ρευμάτων και ο σταθμός 
– μάρτυρας που είναι ανάντη των ρευμάτων σε απόσταση 
500 μέτρων από μία ή περισσότερο από τις μονάδες αν οι 
μονάδες βρίσκονται κοντά μεταξύ τους.

Στα δείγματα ιζήματος γίνονται αναλύσεις για τα βαρέα μέ-
ταλλα χαλκό, κάδμιο και ψευδάργυρο. Τα δείγματα βένθους
αναγνωρίζονται σε επίπεδο οικογένειας, ώστε να γίνει η
εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα αποτελέσματα πε-
ριλαμβάνονται στις ετήσιες τεχνικές εκθέσεις περιβαλλον-
τικών αναλύσεων.

Επίσης, οι πλωτές εγκαταστάσεις εκτροφής βρίσκονται σε
ένα ανοιχτό σύστημα, με άμεση αλληλεπίδραση με την πα-
νίδα της περιοχής. Για το λόγο αυτό, καταγράφονται οι
όποιες αλληλεπιδράσεις υπάρχουν με πουλιά, θηλαστικά
και ψάρια.

Στις χερσαίες εγκαταστάσεις, παρακολουθούνται χημικοί και
βιολογικοί παράμετροι των υγρών αποβλήτων με σκοπό να
διασφαλίζεται πως δεν θα επηρεάσουν τις ιδιότητες του τε-
λικού αποδέκτη τους (βλ. Ουσιαστικό Θέμα «Υγρές εκροές
και απόβλητα»).

Μονάδα Προπάχυνσης Ηγουμενίτσας
Περιοχή NATURA

Ιχθυογεννητικός Σταθμός Κανατάδικα Ευβοίας
Περιοχή NATURA

ISO 12878:2012: “Environmental monitoring of the impacts from marine finfish farms on sost bottom”
ISO 16665:2014: “Ποιότητα Νερού – Κατευθυντήριες οδηγίες για την ποσοτική δειγματοληψία και την επεξεργασία δειγμάτων θαλάσσιας μακροπανίδας μαλακού 
υποστρώματος”.

GRI 103-2, GRI 102-11

GRI 103-1

GRI 304-1, GRI 304-4
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Στους πίνακες που ακολουθούν, αναφέρονται οι παραγω-
γικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός περιοχών
NATURA 2000. Ο πρώτος πίνακας αναφέρει τις χερσαίες
εγκαταστάσεις και ο δεύτερος τις πλωτές. Για κάθε μια από
τις περιοχές εγκατάστασης αναφέρεται ο κωδικός της Προ-

στατευόμενης περιοχής και η ονομασία της σύμφωνα με τον
εθνικό κατάλογο. Παράλληλα, σε κάθε μια από τις περιοχές
δραστηριοποίησης αναφέρεται η επιφάνεια της έκτασης
στην οποία αναπτύσσεται η δραστηριότητα της εταιρείας και
η συνολική επιφάνεια της προστατευόμενης περιοχής.

               Τύπος                           Επιφάνεια                Περιοχή                        Κωδικός                       Επιφάνεια                                  Ονομασία 

      Δραστηριότητας                παραγωγικής                                            Προστατευόμενης                Περιοχής                             Προστατευόμενης

       δραστηριότητας                                                    Περιοχής                       NATURA                        Περιοχής*

         Προπάχυνση                      0,01 km2              Ηγουμενίτσα                  GR2120005                   8.627,16 km2                    ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ 

            ιχθυδίων                                                                                                                                                                                         ΚΑΛΑΜΑ 

         σε δεξαμενές                                                                                                                                                                           ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔΙ

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

      Ιχθυογεννητικός                   0,01 km2              Ηγουμενίτσα                  GR2120001                   8.615,81 km2                ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ

            σταθμός,                                                                                                                                                                          ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΛΙΒΑΡΙ 

   παραγωγή ιχθυδίων                0,012 km2              Κανατάδικα                  GR2420007                                                                    - ΔΕΛΤΑ ΞΕΡΙΑ

         σε δεξαμενές                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                             

                    

                                                    0,012 km2              Κανατάδικα                   GR2420004                                                         ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΛΙΒΑΡΙ 

                                                                                                                                                                                                                - ΔΕΛΤΑ ΞΕΡΙΑ

                                                                                                                                                                                                                   ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                         ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 

                                                                                                                                                                                                     ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

                                                                                                                                                                                                                             

                                                    0,054 km2                    Χίος                         GR4130001                  34.476,66 km2                            ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ 

                                                                                                                                                                                                          ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

                                                                                                                                                                                                                 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 

                                                                                                                                                                                                               ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

                                                    0,054 km2                    Χίος                         GR4130003                  32.183,86 km2                            ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ   

Χερσαίες Εγκαταστάσεις εντός NATURA 

               Τύπος                       Επιφάνεια                    Περιοχή                        Κωδικός                     Επιφάνεια                                    Ονομασία 

      Δραστηριότητας            παραγωγικής                                               Προστατευόμενης               Περιοχής                              Προστατευόμενης

                                           δραστηριότητας                                                     Περιοχής                       NATURA                                     Περιοχής*

      Εκτροφή ιχθύων              0,024 km2                    Πογωνιά                     GR2220003                88.149,83 km2                  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

     σε πλωτά κλουβιά              0,04 km2                     Κάλαμος                     GR2220003                88.149,83 km2                                   ΙΟΝΙΟΥ 

                                                                                                                                                                                                          (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, 

                                                                                                                                                                                                          ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ) 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                 0,62 km2                     Εχινάδες                     GR2310015                44.338,93 km2                          ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, 

                                                                                                                                                                                                              ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 

                                                                                                                                                                                                               ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ -  

                                                                                                                                                                                                                ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ  

                                                                                                                                                                                                             ΕΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ,

                                                                                                                                                                                                             ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, 

                                                                                                                                                                                                             ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, 

                                                                                                                                                                                                                     ΔΥΤΙΚΟΣ 

                                                                                                                                                                                                                  ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 

                                                                                                                                                                                                        ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

                                                 0,62 km2                     Εχινάδες                     GR2310001                35.619,97 km2                          ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, 

                                                                                                                                                                                                              ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 

                                                                                                                                                                                                               ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - 

                                                                                                                                                                                                                   ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ,

                                                                                                                                                                                                            ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, 

                                                                                                                                                                                                            ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, 

                                                                                                                                                                                                              ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ

                                                                                                                                                                                                              ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ

                                                0,054 km2                    Φωκίδα                      GR2530007               236.664,39 km2                    ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

                                                         

                                                0,182 km2                        Χίος                         GR4130001                34.476,66 km2                              ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ 

                                                                                                                                                                                                      ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΚΑΙ 

                                                                                                                                                                                                                    ΠΑΡΑΚΤΙΑ 

                                                                                                                                                                                                              ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

                                                                                                                                                                                                                             

Πλωτές Εγκαταστάσεις εντός NATURA 

Ο σημαντικότερος κίνδυνος που εντοπίζεται στις χερσαίες
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών σε σχέση με τη βιοποι-
κιλότητα είναι τα υγρά απόβλητα, τα οποία θα μπορούσαν
να αλλοιώσουν τον τελικό αποδέκτη. Οι αποδέκτες υγρών
απορροών καθορίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων
υπηρεσιών περιβάλλοντος και έχουν λάβει υπόψη την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων σε ενδιαιτή-
ματα, αλλά και σε οργανισμούς που διαβιούν σε αυτά. 

Σε κάθε μια από τις χερσαίες εγκαταστάσεις για την απο-
φυγή αρνητικών επιπτώσεων τα υγρά απόβλητα περνάνε
από κατάλληλη κάθε φορά μονάδα επεξεργασίας και ελέγ-
χονται σε μηνιαία βάση. Η διαχείριση των υγρών αποβλή-
των αναλύεται στο Ουσιαστικό Θέμα «Υγρές εκροές και
απόβλητα». 

GRI 304-1



Ο σημαντικότερος κίνδυνος που εντοπίζεται στη συγκε-
κριμένη δραστηριότητα σε σχέση με τη βιοποικιλότητα
είναι στις εκροές εκτροφής, οι οποίες μπορούν να επη-
ρεάσουν την σύσταση του βυθού που γειτνιάζει άμεσα
με την μονάδα. Στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλ-
λοντικής παρακολούθησης που έχει αναπτύξει ο Όμιλος,
πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και αναλύσεις στο
βένθος και στο ίζημα, σύμφωνα με τις προαναφερόμε-
νες μεθοδολογίες. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι εκτός της ζώνης επίδρασης
των 50 μέτρων της κάθε μονάδας η βιοποικιλότητα δια-
τηρείται και δεν υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις βα-
ρέων μετάλλων στο ίζημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν
θεσμοθετημένα όρια και χρησιμοποιούνται κατευθυντήριες
γραμμές σύμφωνα με την υπάρχουσα δημοσιευμένη βι-
βλιογραφία.
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*http://natura2000.eea.europa.eu/

Ακολουθεί ο αριθμός των ειδών που περιλαμβάνονται στην Κόκκινη Λίστα της IUCN και στους εθνικούς καταλό-
γους διατήρησης ειδών με οικοτόπους σε περιοχές NATURA όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η κατάταξη έχει
γίνει με βάση το επίπεδο κινδύνου εξαφάνισης:
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Στις περιοχές όπου λειτουργούν χερσαίες και πλωτές εγκαταστάσεις του Ομίλου, δυνητικά απαντώνται 30 είδη που χα-
ρακτηρίζονται ως απειλούμενα σύμφωνα την Κόκκινη Λίστα για Απειλούμενα είδη της Παγκόσμιας Ένωσης Προστασίας
της Φύσης (IUCN red list of threatened species). Από αυτά τα 26 είναι πτηνά, 1 φυτό, 1 ερπετό και 2 είδη ψαριών. 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα απειλούμενα είδη και οι περιοχές όπου απαντώνται, ανά
επίπεδο κινδύνου. 

                  Επιστημονική Ονομασία                                     Κοινή Ονομασία                                    Προπάχυνση Ηγ/τσα                               Εχινάδες

                          Aquila clanga                                                  Στικταετός                                                        X                                                     X

                   Numenius tenuirostris                                           Λεπτομύτα                                                        X                                                     X

                    Valencia letourneuxi                          Ζουρνάς (ψάρι γλυκών υδάτων)                                                                                              X

Κινδυνεύοντα (critically endangered)
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Δελφίνια συντροφεύουν τους εργαζόμενους στη μονάδα του Αστακού

GRI 304-4
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       Επιστημονική Ονομασία                      Κοινή Ονομασία                       Προπάχυνση Ηγ/τσα              Εχινάδες                 Κανατάδικα          Καρδάμυλα

           Arenaria interpres                          Χαλικοκυλιστής                                                                             X                                                              

            Circus macrourus                              Στεπόκιρκος                                                                               X                                                              

            Cobitis trichonica                      Ψάρι γλυκών υδάτων                                  X

        Limosa limosa limosa                               Λιμόζα                                                                                    X                                X                           X

         Philomachus pugnax                              Μαχητής                                             X                                    X                                X

           Tringa stagnatilis                            Βαλτότρυγγας                                                                              X                                X

Κινδυνεύοντα (critically endangered)

       Επιστημονική Ονομασία                      Κοινή Ονομασία                       Προπάχυνση Ηγ/τσα              Εχινάδες                 Κανατάδικα          Καρδάμυλα

               Alcedo atthis                                    Αλκυόνη                                            X                                    X                                X                            

                 Anas acuta                                  Σουβλόπαπια                                         X                                    X                                X                            

              Anas penelope                           Σφυριχτάρι (πάπια)                                                                          X                                X                            

           Anas querquedula                          Σαρσέλα (πάπια)                                      X                                    X                                X                            

            Anthus pratensis                              Μικρό πουλί                                                                                X                                                              

               Aythya ferina                               Γκισάρι (πάπια)                                                                             X                                X                            

           Calidris ferruginea                        Δρεπανοσκαλίδρα                                                                           X                                X                            

           Centaurea niederi                          Κενταύρια (φυτό)                                                                           X                                                              

          Emberiza cineracea                         Σμυρνοτσίχλονο                                                                                                                                           X

            Emys orbicularis                         Στικτή νεροχελώνα                                    X                                    X                                X                            

             Falco biarmicus                              Χρυσογέρακο                                         X                                    X                                                             X

               Falco cherrug                                Στεπογέρακο                                                                               X                                                              

           Falco vespertinus                          Μαυροκιρκίνεζο                                      X                                    X                                X                           X

             Gallinago media                           Διπλομπεκάτσινο                                      X                                    X                                                              

      Haematopus ostralegus                       Στρειδοφάγος                                                                              X                                                              

      Melanocorypha calandra                          Γαλιάντρα                                                                                 X                                X                            

             Mergus serrator                           Θαλασσοπρίστης                                                                            X                                X                            

      Neophron percnopterus                        Ασπροπάρης                                         X                                                                                                    

Numenius arquata arquata                            Τουρλίδα                                            X                                    X                                X                            

              Tringa totanus                              Κοκκινοσκέλης                                                                                                               X                           X

           Vanellus vanellus                               Καλημάνα                                           X                                                                      X                            

Ευάλωτα (vulnerable)

Τα είδη που αναφέρονται δεν έρχονται σε επαφή με τις εγ-
καταστάσεις του Ομίλου. Το είδος του φυτού απαντάται σε
περιοχές όπου δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, συγκεκριμένα,
το Centaurea niederi είναι ενδημικό φυτό της Ελλάδας και
περιορίζεται στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου συναντάται
σε τρεις τοποθεσίες. Δύο βρίσκονται στη δυτική Στερεά Ελ-
λάδα (φαράγγι Κλεισούρας και κοντά στο χωριό Φράξος)
και ένα στη βορειοδυτική Πελοπόννησο (Μαύρο Βουνό
κοντά στον Άραξο).Τα είδη των ψαριών είναι γλυκών υδά-
των, το είδος ερπετού είναι χελώνα γλυκού νερού, ενώ τα
είδη των πτηνών δεν έχουν κάποια αλληλεπίδραση με τις
μονάδες. 

Στις μονάδες πάχυνσης των περιοχών των Εχινάδων, της
Χίου και της Φωκίδας γίνεται συστηματική καταγραφή αλ-
ληλεπίδρασης πτηνών και άλλων θηρευτών με τις εγκατα-
στάσεις (όπως μπλέξιμο σε αντιαρπακτικά δίχτυα) και δεν
έχει σημειωθεί κανένα περιστατικό. Η καταγραφή αυτή γί-
νεται στο πλαίσιο του “Προγράμματος Βελτίωσης Υπεύθυ-
νης Υδατοκαλλιέργειας” το οποίο αναπτύχθηκε σε
συνεργασία με  το WWF και την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και
εφαρμόζεται σήμερα στις παραγωγικές εγκαταστάσεις στη
Νότια Εύβοια, στη Φωκίδα, τη Χίο και τον Αστακό.

Έργο απο τ́ον εταιρικο π́αιδικο δ́ιαγωνισμο μ́ε θεμ́α ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΖΩ

Η χελώνα Emys orbicularis - (Στικτή νεροχελώνα) στο προαύλιο του Ιχθυογεννητικού μας σταθμού στα Κανατάδικα
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Η αλματώδης ανάπτυξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας
που συντελέστηκε στη διάρκεια της τελευταίας 35ετίας
είχε ως συνέπεια την ανάδειξη της χώρας σε πρωταγωνι-
στή και κυρίαρχη δύναμη στην παγκόσμια αγορά προϊόν-
των μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας, έχοντας μερίδιο
περίπου 30% του συνολικού παραγόμενου προϊόντος για
το 2017. Στα πρώτα βήματά της, η κύρια εστίαση ήταν στην
επίλυση παραγωγικών και βιολογικών θεμάτων, καθώς
και στην τυποποίηση των παραγωγικών διαδικασιών της.
Η απουσία ωστόσο ενός γενικότερου κεντρικού στρατη-
γικού χωροταξικού σχεδιασμού που να υποστηρίζει την
παράλληλη ανάπτυξη τουριστικών, οικιστικών δραστηριο-
τήτων, καθώς και δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα
όπως αυτής της υδατοκαλλιέργειας δεν έδωσε την δυνα-
τότητα μιας δομημένης και με πλάνο ανάπτυξης αυτών
των δραστηριοτήτων, ώστε να αποφευχθούν αντιδράσεις
και διενέξεις σε τοπικό επίπεδο. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και ιδιαί-
τερα για τον Όμιλο βασίζεται στις αρχές της βιώσιμης πα-
ραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και της προστασίας
της ζωής στο νερό. Η  δημιουργία μεγαλύτερης αξίας με
τη χρησιμοποίηση λιγότερων πόρων και ταυτόχρονη ελα-
χιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, δηλαδή
«να κάνουμε τα περισσότερα με λιγότερα», αποτελεί μέρος
των βασικών στόχων και δεικτών παρακολούθησης της
απόδοσης των επιχειρησιακών δράσεων του Ομίλου, συμ-
βάλλοντας ευρύτερα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.    

Η απουσία χωροταξικών κατευθύνσεων, είχε ως φυσικό
επαγόμενο οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας να προσανατο-
λιστούν σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση στα κέντρα δια-
κίνησης των προϊόντων τους. Αντίστοιχα η συνεχώς
αυξανόμενη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη σε μεγάλο
τμήμα της ακτογραμμής, είχε ως επακόλουθο  τον χωρικό
ανταγωνισμό με τις υδατοκαλλιέργειες και πολλές φορές
οδήγησε/κατέληξε σε προσφυγές εναντίον τους, ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο Όμιλος έχοντας αντιληφθεί από αρκετά νωρίς τη ση-
μαντικότητα της ύπαρξης ενός οργανωμένου χωροταξι-
κού πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των μονάδων
υδατοκαλλιέργειας συμμετείχε καθοριστικά στο σύνολο
των ενεργειών διαμόρφωσης του Ειδικού Πλαισίου Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Υδατο-
καλλιεργειών (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.). Αυτό έγινε τόσο μέσα από

τη δράση του στα συλλογικά όργανα του κλάδου όσο και
με τις διαρκείς προτάσεις, παρατηρήσεις και συζητήσεις
με τους ανάλογους κρατικούς και θεσμικούς φορείς.

Η έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, (Νοέμβριος
2011), ικανοποίησε μία χρόνια επιτακτική ανάγκη του κλά-
δου και η εφαρμογή του δημιούργησε ένα σαφές πλαίσιο
ανάπτυξης, τόσο για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όσο
και για τις αρμόδιες αρχές αδειοδότησης. Συγκεκριμένα:
► Δίνεται η προοπτική ορθολογικής και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του κλάδου σε αρμονική συνύπαρξη με 
άλλες δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές.

► Παρατίθενται οι βασικές αρχές για τη χωρική 
οργάνωση της δραστηριότητας καθορίζοντας τις 
αποστάσεις από άλλες δραστηριότητες και 
περιορίζοντας τη διασπορά των μονάδων στον 
παράκτιο χώρο της χώρας και τη λειτουργία τους μέσα 
σε καθορισμένες χωροταξικά περιοχές με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Περιοχές Ανάπτυξης 
υδατοκαλλιεργειών ΠΑΥ).

► Συνυπολογίζεται η φέρουσα ικανότητα του χώρου και 
η επάρκεια των φυσικών πόρων και εξασφαλίζεται η 
προστασία του περιβάλλοντος.

► Επιτυγχάνεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
υποστηρίζεται η ανάπτυξη, η καινοτομία και η 
ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και της 
Βιώσιμης  Ανάπτυξης.

► Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί το κλειδί για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη, διαμορφώνει νέους τρόπους 
διαχείρισης και παρέμβασης, ενισχύει τη 
συμπληρωματικότητα των δράσεων ευνοεί την 
ανάπτυξη βασικών υποδομών για την ποιότητα ζωής 
και αποτρέπει την υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος.

Μία από τις βασικές κατευθύνσεις του Ειδικού πλαισίου
του Χωροταξικού σχεδιασμού και  Αειφόρου ανάπτυξης
για τις υδατοκαλλιέργειες είναι η προώθηση Περιοχών
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) σε
περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης υδατοκαλλιεργειών, με
στόχο την ορθολογική διαχείριση και ανάπτυξή τους, την
επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη δημιουργία σύγχρο-
νων εγκαταστάσεων υποστήριξης (αποθηκευτικοί χώροι,
συσκευαστήρια, ιχθυογεννητικοί σταθμοί, κ.ά). 
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Ουσιαστικότητα

Διαχείριση

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ επιχειρεί μέσα από την πλήρη υιοθέτηση
των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης να εξασφαλίσει την
προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος
μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Διατηρούμε θετική στάση
και συμβάλλουμε μέσω της ενεργούς στάσης και συμμετο-
χής μας σε δημόσιες διαβουλεύσεις και επιστημονικά συ-
νέδρια στον προσανατολισμό ρύθμισης της αλιευτικής
συγκομιδής και τον τερματισμό της υπεραλίευσης, της πα-

ράνομης λαθραίας και άναρχης αλιείας, των καταστρεπτι-
κών αλιευτικών τεχνικών και στην εφαρμογή διαχειριστι-
κών σχεδίων αποκατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων.
Επικροτούμε την αύξηση των οικονομικών ωφελειών από
τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων μέσω της βιώ-
σιμης διαχείρισης της αλιείας της υδατοκαλλιέργειας και
του τουρισμού.
Αντιλαμβανόμενοι την αναγκαιότητα εφαρμογής του χωρο-

Χωροταξικός Σχεδιασμός Ιχθυοκαλλιεργειών ταξικού σχεδιασμού, συμμετέχουμε ενεργά τόσο στη σύ-
σταση των Φορέων Διαχείρισης ΠΟΑΥ όσο και στη διαδι-
κασία εκπόνησης και υποβολής των αιτημάτων καθορισμού
των ΠΟΑΥ και των απαιτούμενων μελετών σκοπιμότητας
και βιωσιμότητας αυτών, με γνώμονα πάντα το βασικό
στόχο του ειδικού πλαισίου: «Στήριξη της υδατοκαλλιεργη-
τικής δραστηριότητας με βιώσιμο τρόπο και προστασία των
περιοχών στις οποίες αναπτύσσονται από μη συμβατές δρα-
στηριότητες».

Η μη ορθή διαχείριση χωροταξικού σχεδιασμού έχει απο-
φευχθεί κατά τη διάρκεια του χωροταξικού σχεδιασμού των
οργανωμένων περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας. Επιπλέον ο
φορέας διαχείρισης αυτών των ζωνών , οι κατά τόπους
ΠΟΑΥ, έχουν κανονισμό λειτουργίας που διέπει όλη τη λει-
τουργία των περιοχών αυτών με συγκεκριμένα εποπτικά
μέσα, εργαλεία και δράσεις συμμόρφωσης.

Ο Όμιλος, λόγω της σημαντικότητας της όλης δράσης, αλλά
και της διευρυμένης διασποράς των παραγωγικών μονά-
δων στην ελληνική επικράτεια, οργανώνει και παρακολου-
θεί την εξέλιξη του ευρύτερου στόχου υλοποίησης του
χωροταξικού σχεδιασμού. Η διοίκηση του Ομίλου συμμετέ-
χει ενεργά σε πρώτο επίπεδο επικοινωνίας, με τους θε-
σμούς και τους άλλους φορείς, αλλά και με εταιρείες του
κλάδου, ενώ σε δεύτερο επίπεδο παρακολουθούν και συμ-
μετέχουν αποκλειστικά οι υπεύθυνοι των μονάδων υδατο-
καλλιέργειας ανά την Ελλάδα. Στην όλη υλοποίηση του
συγκεκριμένου στόχου, ο Όμιλος συνεργάζεται με ειδικές
μελετητικές εταιρείες, ώστε να διασφαλιστούν σε ερευνη-
τικό και θεωρητικό επίπεδο οι βασικοί σκοποί και στόχοι του
χωροταξικού σχεδιασμού.

Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές του ειδικού πλαισίου
που καθορίζουν τα όρια ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας
σε συγκεκριμένες περιοχές (ΠΑΥ) και ΠΟΑΥ, με προϋπο-
λογισμένη φέρουσα ικανότητα βάσει των φυσικοχημικών
χαρακτηριστικών και του ανάγλυφου της περιοχής καθώς
και τον αριθμό των πιθανών μονάδων (αποστάσεις, βάθη,
ρεύματα, γεωγραφικό ανάγλυφο, κ.λπ.), σε συνδυασμό με
τους Κανονισμούς Λειτουργίας και των Διαδικασιών των
Φορέων Διαχείρισης των ΠΟΑΥ, τις συνέργειες των μο-
νάδων εντός των Ζωνών ΠΟΑΥ και των κοινόχρηστων
χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, παρέχουν τις

προϋποθέσεις για την επίτευξη του 14ου Στόχου (Ζωή στο
Νερό) Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., ενθαρρύνοντας
τους ενδιαφερόμενους, όπως ο Όμιλός μας, προς αυτήν
την κατεύθυνση. 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ έχει
πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι
μονάδες που εντάσσονται σε προτεινόμενες περιοχές
ζωνών των προς θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ, να συμμορφώνονται
πλήρως με τις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτές, ώστε
να ελαχιστοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμο-
γής μετά την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμά-
των για τις ΠΟΑΥ.

Έχουν πραγματοποιηθεί κατάλληλες μετατοπίσεις και τα-
κτοποιήσεις πλωτών και χερσαίων μονάδων, προκειμένου
να συμμορφωθούν με τα επικείμενα Προεδρικά Διατάγματα
των ΠΟΑΥ που αναμένονται να εκδοθούν. Παράλληλα, τη-
ρούνται όλες οι περιοριστικές δεσμεύσεις που απορρέουν
από τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων των ΠΟΑΥ, που ταυτόχρονα είναι και θεσμοθετημένες
υποχρεώσεις του εν ισχύ νομοθετικού πλαισίου της Ελλά-
δας. Για παράδειγμα, δεν εντοπίζονται πλωτές μονάδες σε
περιοχές με θαλάσσια λιβάδια «Poseidonia», τηρούνται όλες
οι απαραίτητες προτεινόμενες απαιτήσεις χωροθέτησης από
άλλες δραστηριότητες, ώστε να ελαχιστοποιείται η αλλη-
λεπίδραση της όχλησης μεταξύ των διαφορετικών δραστη-
ριοτήτων, καθώς επίσης προσαρμόζονται οι δυναμικότητες,
όπου αυτό είναι εφικτό, σε αυτές που ορίζονται από τις
ΣΜΠΕ των ΠΟΑΥ.  

Η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων
νερών και ιζημάτων, παρακολουθείται στο πλαίσιο των ευ-
ρύτερων περιοχών (ζώνες των κατατεθειμένων ΠΟΑΥ - μια
ζώνη μπορεί να περιέχει περισσότερες της μία μονάδας και
εκτείνεται σε μεγαλύτερο χώρο από τα όρια χωροθέτησης
της μονάδας), εκτός από τις μονάδες που λειτουργούν ως
σημεία δειγματοληψίας, προκειμένου να προκύπτει η αλλη-
λεπίδραση του συνόλου των μονάδων, σε επίπεδο ευρύτε-
ρης περιοχή. Σε ειδικές περιοχές (πχ. NATURA), εφαρμόζεται
επιπλέον παρακολούθηση σε παραμέτρους, όπως τα προ-
στατευόμενα είδη πανίδας και χλωρίδας και η όχλησή τους
από τις μονάδες.

Μονάδα πάχυνσης στις Οινούσσες Χίου

GRI 103-1

GRI 103-2

Αρχές 7,8,9
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Επίδοση

Με τη θεσμοθέτηση του χωροταξικού σχεδιασμού και τη δη-
μιουργία ΠΟΑΥ, τους Κανονισμούς Λειτουργίας και Διαδι-
κασιών των Φορέων Διαχείρισης των ΠΟΑΥ, τις συνέργειες
των μονάδων εντός των Ζωνών ΠΟΑΥ και των κοινόχρη-
στων χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, εξασφα-
λίζονται όλες οι παραπάνω πρακτικές και καθορίζονται οι
προϋποθέσεις επίτευξης του 12ου Στόχου Βιώσιμης Ανά-
πτυξης του Ο.Η.Ε. (Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή),
διασφαλίζοντας τη βιώσιμη κατανάλωση και τις βιώσιμες
μεθόδους παραγωγής, αλλά και του 14ου Στόχου (Ζωή στο
Νερό) Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. σχετικά με την προ-
στασία και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων.

Αν και έχουν υποβληθεί τα αιτήματα καθορισμού των ΠΟΑΥ
σε όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια, ωστόσο η διαδικα-
σία αξιολόγησής τους δεν έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα
να μην έχει θεσμοθετηθεί καμία ΠΟΑΥ μέχρι σήμερα παρά
τις παρεμβάσεις και τις επίμονες οχλήσεις των ενδιαφερο-
μένων μερών.

Κατά τη διάρκεια του 2017 δεν τέθηκε προς διαβούλευση
καμία ΠΟΑΥ. Στους φορείς διαχείρισης των  περιοχών
αυτών -ΠΟΑΥ- υπάρχει σαφής εκπροσώπηση των κοινω-
νικών φορέων της ανάλογης περιοχής/ περιφέρειας.

Συμμετοχή και υποστήριξή στη σύσταση των Ειδικών
Φορέων Διαχείρισης ΠΟΑΥ.

Το 2017 ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε προς έγκριση η
ΠΟΑΥ της Χίου. Η κατάθεση περιλάμβανε ένα σύνολο με-
λετών ΣΜΠΕ (στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων), μελέτη βιωσιμότητας της ΠΟΑΥ, με ειδική ανάλυση
ανά ζώνη και ανάλογα χωροταξικά και τοπογραφικά και
λοιπά σχέδια, καθώς και σύνολο περιβαλλοντικών μελετών
πεδίου, από ανεξάρτητους έγκυρους  φορείς.

Με την υποβολή προς έγκριση της ΠΟΑΥ Χίου, ο Όμιλος
ολοκλήρωσε το πλάνο του για χωροθέτηση όλων των μο-
νάδων του εντός των ΠΟΑΥ. 

Συνοπτικά, ο Όμιλός μας, συμμετέχει στη σύσταση των κά-
τωθι Φορέων Διαχείρισης ΠΟΑΥ, όπως παρουσιάζονται
στον αντίστοιχο χάρτη που ακολουθεί.

Στο πλαίσιο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
που εφαρμόζει ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ, έχει αναγνωριστεί η ση-
μαντικότητα της διαχείρισης των υγρών και στερεών απο-
βλήτων, ως προτεραιότητα, αφού η ακατάλληλη
διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να επιφέρει δυσμενείς
συνέπειες στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, καθώς
και τα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού. 

Ο Όμιλός είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα ISO 14001:2004 (η μετάβαση στη νέα έκδοση ISO
14001:2015 θα γίνει το 2018) για την περιβαλλοντική δια-

χείριση και GLOBAL G.A.P. για τις ορθές πρακτικές υδατο-
καλλιέργειας, όπου ένας από τους βασικούς πυλώνες
είναι η περιβαλλοντική διαχείριση.

Με την ορθή και υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων συ-
νεισφέρουμε στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανά-
πτυξης του Ο.Η.Ε. και συγκεκριμένα στον 11ο  Στόχο
(Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες), στον 12ο Στόχο (Υπεύ-
θυνη Κατανάλωση και Παραγωγή) και τέλος στον 14ο
Στόχο (Ζωή στο Νερό).

Ουσιαστικότητα

Διαχείριση

Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η
πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή της αρχής της προφύ-
λαξης και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, αποτελούν
διαχρονική δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ.
Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε ένα συνεχώς εξελισσό-
μενο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το σύνολο
των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Για τη διαχείριση των υγρών εκροών, παρακολουθούνται
τακτικά οι παράμετροι τόσο των εξερχόμενων υγρών απο-
βλήτων πριν την διάθεσή τους στον τελικό αποδέκτη όσο
και πριν από κάθε στάδιο επεξεργασίας, ώστε να εντοπι-
στούν τυχόν αποκλίσεις και να προλαμβάνονται οι αστοχίες.

Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, προτεραιότητα
δίνεται στη μείωση τους στην πηγή, όπου αυτό είναι εφικτό,
όπως για παράδειγμα μέσω της χρήσης επαναχρησιμοποι-
ούμενων περιεκτών για την εσωτερική διακίνηση των προ-
ϊόντων, αντί της χρήσης ιχθυοκιβωτίων μίας χρήσης. Τα
απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική δραστη-
ριότητα διαχωρίζονται και προωθούνται για ανακύκλωση.

Παρακολούθηση παραμέτρων 
υγρών αποβλήτων
Όλα τα υγρά απόβλητα παρακολουθούνται ως προς το βιο-
χημικά 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 ερ-
γαστήρια αλλά και σε εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια.
Σκοπός των αναλύσεων είναι να διασφαλίζεται πως δεν θα
μεταβάλλουν τις φυσικοχημικές ιδιότητες του τελικού τους
αποδέκτη (θάλασσα, αποχετευτικά δίκτυα).

Τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία επίπεδα των παραμέτρων
των υγρών αποβλήτων πριν την τελική τους διάθεση δια-
φέρουν ανάλογα με τον τρόπο επεξεργασίας, τον τρόπο διά-
θεσης αλλά και τη φύση του τελικού αποδέκτη. Σε κάθε
περίπτωση, στόχος του Ομίλου είναι το 100% των μετρού-
μενων παραμέτρων να βρίσκονται εντός των ορίων που
ορίζει η νομοθεσία.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων
Ο μεγαλύτερος όγκος αποβλήτων που παράγονται από
τη διαδικασία εκτροφής αποτελείται από πλαστικά σακιά
ιχθυοτροφής, μπαταρίες και συσσωρευτές, χαρτί, μελα-
νοταινίες και λάδια και φελιζόλ, τα οποία συγκεντρώ-
νονται και αποστέλλονται για ανακύκλωση. Παράλληλα,
ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά στα Συλλογικά Προγράμ-
ματα Ανακύκλωσης που έχουν αναπτυχθεί σε πανελλα-
δικό επίπεδο, αλλά και σε μικρότερα προγράμματα που
αναπτύσσει ο ίδιος. Τα προγράμματα επαναξιολογούνται
και ο Όμιλος είναι πάντα σε εγρήγορση για αναζήτηση
υλικών και συνεργατών για τη βελτίωση των περιβαλ-
λοντικών επιδόσεων του.

Στην Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου αναφορικά
με τη διαχείριση των υγρών εκροών και των στερεών
αποβλήτων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
► Η θεώρηση όλων των περιβαλλοντικών παραγόντων 

κατά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων.
► Η πρόληψη της ρύπανσης που προκύπτει από τις 

δραστηριότητες της ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και τις 
υποστηρικτικές της δραστηριότητες.

► Η σωστή και συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων ως 
προς τις περιβαλλοντικές πτυχές της δραστηριότητας της 
ιχθυοκαλλιέργειας.

► Η παρακολούθηση και η μέτρηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων στις παραγωγικές και υποστηρικτικές 
εγκαταστάσεις του Ομίλου.

► Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
► Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα 

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

► Η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων.
► Η σωστή διαχείριση του θαλασσινού νερού που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή γόνου και την 
εκτροφή ιχθύων.

► Η συνεργασία με τρίτους για την επίτευξη κοινών 
περιβαλλοντικών στόχων.

Υγρές Εκροές 
και Απόβλητα 

GRI 103-3

GRI 103-2, GRI 102-11

GRI 103-1

Αρχές 7,8,9
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Οι παράμετροι του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δια-
χείρισης αξιολογούνται σε ετήσια βάση και ο Όμιλος δια-
σφαλίζει τη συνεχή αναζήτηση των κατάλληλων υλικών
και συνεργατών που θα βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις του.

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν στα νερά εκτροφής, 992
φυσικοχημικές και 650 μικροβιολογικές αναλύσεις,
καθώς και 876 αναλύσεις σε υγρά απόβλητα, οι οποίες
ήταν στο σύνολό τους χαμηλότερες από τα όρια που
θέτει η νομοθεσία. 
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Επίδοση

2016

Επικίνδυνα απόβλητα

            Είδος              Ποσότητα           Μέθοδος              Επιβεβαίωση 

        Αποβλήτου            (τόνοι)             Διαχείριση                 Μεθόδου           

                                                              Απόρριψης

        Μπαταρίες              1,36             Ανακύκλωση 

              και                                           μέσω των 

     Συσσωρευτές                               Πανελλαδικής 

                                                               εμβέλειας 

                                                              Συστήματα 

                                                            Εναλλακτικής 

                                                              Διαχείρισης 

                                                              Αποβλήτων 

                                                                 Α.Φ.Η.Σ

                                                            (Ανακύκλωση 

                                                               Φορητών 

                                                             Ηλεκτρικών 

                                                                Στηλών), 

                                                               ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ 

                                                                (Σύστημα 

            Λάδια                  9,21            Εναλλακτικής 

                                                              Διαχείρισης 

                                                              Αποβλήτων 

                                                             Ηλεκτρικών 

                                                              Στηλών και 

                                                           Συσσωρευτών 

                                                             Βιομηχανίας 

                                                           και Οχημάτων) 

                                                            και ΕΝΔΙΑΛΕ 

                                                            (Εναλλακτική 

                                                               Διαχείριση 

                                                              Αποβλήτων 

                                                              Λιπαντικών 

                                                                Ελαίων).                                             

       Αναλώσιμα             1,05             Αποτέφρωση                      

      εργαστηρίου                              σε εγκεκριμένες 

   και συσκευασίες                           εγκαταστάσεις 

                                                              διαχείρισης 

                                                             επικίνδυνων                      

                                                              αποβλήτων                       

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Πληροφορίες

από τον 

εργολάβο 

που έχει 

αναλάβει 

την απόρριψη

των 

αποβλήτων

2017

Επικίνδυνα απόβλητα

           Είδος                       Ποσότητα                            Μέθοδος                   

      Αποβλήτου                     (τόνοι)                              Διαχείριση                   

                                                                                       Απόρριψης

       Μπαταρίες                       0,76                             Ανακύκλωση 

             και                                                                     μέσω των 

    Συσσωρευτές                                                         Πανελλαδικής 

                                                                                        εμβέλειας 

                                                                                       Συστήματα 

                                                                                     Εναλλακτικής 

                                                                                       Διαχείρισης 

                                                                                      Αποβλήτων 

                                                                                          Α.Φ.Η.Σ

                                                                                     (Ανακύκλωση 

                                                                                        Φορητών 

                                                                                      Ηλεκτρικών 

                                                                                         Στηλών), 

                                                                                        ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ 

                                                                                        (Σύστημα 

           Λάδια                            8,94                             Εναλλακτικής 

                                                                                       Διαχείρισης 

                                                                                      Αποβλήτων 

                                                                                      Ηλεκτρικών 

                                                                                       Στηλών και 

                                                                                    Συσσωρευτών 

                                                                                      Βιομηχανίας 

                                                                                    και Οχημάτων) 

                                                                                     και ΕΝΔΙΑΛΕ 

                                                                                     (Εναλλακτική 

                                                                                       Διαχείριση 

                                                                                      Αποβλήτων 

                                                                                       Λιπαντικών 

                                                                                         Ελαίων).                    

                                            Απόβλητα                                0,94                       

Αποτέφρωση

     κτηνιατρικών 

       φαρμάκων                           

          Λάμπες                          1,447                            Ανακύκλωση                

                

Σύνολο 11,62t Σύνολο 12,08 t

2016

Μη Επικίνδυνα απόβλητα

           Είδος           Ποσότητα               Μέθοδος            Επιβεβαίωση 

      Αποβλήτου          (τόνοι)                 Διαχείριση               Μεθόδου            

                                                               Απόρριψης

        Πλαστικό           290,55               Ανακύκλωση

     Υποπροϊόντα         1.203                  Πρώτη ύλη                     

     μεταποίησης                                 για ζωοτροφές

     Νεκρά ψάρια        289,81               Αποτέφρωση

          Λάσπη             685,07            Κομποστοποίηση

         από την 

      επεξεργασία 

          υγρών 

      αποβλήτων                                              

        Χαρτί και            28,25                Ανακύκλωση

         χαρτόνι                  

           Ξύλο                11,00                Ανακύκλωση

        Μέταλλα             9,57                 Ανακύκλωση

      Ηλεκτρικός,          1,04                 Ανακύκλωση

    ηλεκτρονικός 

      εξοπλισμός 

    και λαμπτήρες             

         Μελάνια              0,05                 Ανακύκλωση

        Καλώδια             0,12                 Ανακύκλωση

                

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Πληροφορίες

από τον 

εργολάβο 

που έχει 

αναλάβει 

την απόρριψη

των 

αποβλήτων

2017

Mη Επικίνδυνα απόβλητα

           Είδος           Ποσότητα               Μέθοδος            Επιβεβαίωση 

      Αποβλήτου          (τόνοι)                 Διαχείριση               Μεθόδου            

                                                               Απόρριψης

        Πλαστικό           425,56               Ανακύκλωση

     Υποπροϊόντα      1.235,46               Πρώτη ύλη                     

     μεταποίησης                                 για ζωοτροφές

     Νεκρά ψάρια        817,16               Αποτέφρωση

          Λάσπη             494,99            Κομποστοποίηση

         από την 

      επεξεργασία 

          υγρών 

      αποβλήτων                                              

        Χαρτί και            58,67                Ανακύκλωση

         χαρτόνι                  

           Ξύλο                 9,84                 Ανακύκλωση

        Μέταλλα            69,93                Ανακύκλωση

      Ηλεκτρικός,          1,38                 Ανακύκλωση

    ηλεκτρονικός 

      εξοπλισμός 

         Σύνθετη             74,87                Ανακύκλωση

      συσκευασία               

     Ιχθυοτροφές          3,33              Κομποστοποίηση

     ακατάλληλες 

   για επεξεργασία 

    ή κατανάλωση            

Σύνολο 2.518,46 t Σύνολο 3.191,19 t

2016
Καθορισμός μεθόδου απόρριψης αποβλήτων

2016
Καθορισμός μεθόδου απόρριψης αποβλήτων

Η επιλογή του τρόπου διαχείρισης ορίζεται κυρίως από τη νομοθεσία και τα διαθέσιμα μέσα που έχουν οι αδειοδοτημένοι υπεργολάβοι. Σε κάθε περί-
πτωση, προτεραιότητα δίνεται πάντα στην ανακύκλωση και την αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων.

Μονάδα Πάχυνσης στον Κάλαμο Λευκάδας

GRI 103-3

GRI 306-2

GRI 306-2
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ΧΡΟΝΙΑ

∆ηµιουργώντας αξία 
για τους 

Ανθρώπους µας

∆ηµιουργώντας αξία 
για το Περιβάλλον

∆ηµιουργώντας αξία 
για την αγορά 

και την κοινωνία

Οικονομική Επίδοση 

Ο βασικός στόχος του Ομίλου είναι η διαρκής επιδίωξη
της ενίσχυσης της οικονομικής αξίας, μέσω της κύριας
δραστηριότητάς του, που είναι η βιώσιμη ιχθυοκαλλιέρ-
γεια. Η οικονομική επίδοση είναι βασική προϋπόθεση για
την εδραίωση της μακροχρόνιας πορείας του Ομίλου, διότι
αποτελεί το βασικό μέσο χρηματοδότησης του επενδυτι-
κού του σχεδίου, τη διασφάλιση των πόρων για το ανθρώ-
πινο δυναμικό, την κάλυψη των υποχρεώσεών του στους
διάφορους πιστωτές και τη διατήρηση της θέσης του ως
βασικό μέλος των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δρα-
στηριοποιείται. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος
να επηρεαστεί αρνητικά η φήμη του Ομίλου, η οικονομική
του σταθερότητα, η ευημερία των εργαζομένων, αλλά και
των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Για τους λόγους αυτούς αποτελεί κύριο θέμα ενδια-
φέροντος κυρίως για τους μετόχους και επενδυτές,
τους εργαζομένους και τα σωματεία εργαζομένων,
τους προμηθευτές και συνεργάτες και τις τοπικές κοι-

νωνίες και Αρχές, όπως προέκυψε από την Ανάλυση
Ουσιαστικότητας.

Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ βασίζεται
στην επέκτασή του σε νέες αγορές, σε συνδυασμό με την
ανάπτυξη και τη διάθεση νέων προϊόντων. Το 2017 οι συ-
νολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €206,7 εκ. και
οι εξαγωγές σε €163,2 εκ. αντιστοιχώντας στο 79% των
πωλήσεων. Από την έναρξη της λειτουργίας του, ο Όμιλος
ήταν πρωτοπόρος στο άνοιγμα νέων αγορών. Το 87% των
ψαριών του διοχετεύεται σε 30 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η βελτίωση της οικονομικής επίδοσης του Ομίλου δια-
σφαλίζει τη μακροχρόνια επιτυχημένη πορεία και συνει-
σφέρει σημαντικά στην αύξηση του κλάδου της ελληνικής
ιχθυοκαλλιέργειας και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονο-
μίας, καθότι αποτελεί έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους
και εξωστρεφής κλάδους σε εθνικό επίπεδο.

Ουσιαστικότητα

Διαχείριση

Αρμόδια για την παρακολούθηση της Οικονομικής Επίδο-
σης είναι η Γενική Οικονομική Διεύθυνση. Ο Όμιλος έχει
εγκαταστήσει διαδικασίες και έχει σχεδιάσει Κύριους Δεί-
κτες Επίδοσης (Key Performance Indicators) για τη μηνι-
αία ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με
την οικονομική του επίδοση. Παράλληλα, διαθέτει συστή-
ματα εβδομαδιαίας ενημέρωσης της ανώτατης διοίκησης,
σχετικά με την πορεία των εσόδων, τα οποία αποτελούν
και τη βασική πηγή χρηματοδότησης. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της οικονομικής
επίδοσης παρακαλούμε δείτε την Ετήσια Οικονομική Έκ-
θεση της περιόδου 2017 στην ιστοσελίδα της εταιρείας
μας [http://www.nireus.com].

Για τη βιώσιμη διαχείριση του ουσιαστικού αυτού θέματος
και τη συνεισφορά στον 8ο (Αξιοπρεπής Εργασία και Οι-
κονομική Ανάπτυξη) και 9ο (Βιομηχανία, Καινοτομία και
Υποδομές) Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., στον
Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ συνεχίζουμε να υλοποιούμε το επενδυτικό
μας πλάνο στην κατεύθυνση των βιώσιμων και ανθεκτι-
κών υποδομών με τη σταδιακή εφαρμογή του προγράμ-
ματος συγκέντρωσης των παραγωγικών μονάδων σε
μεγαλύτερα θαλάσσια παραγωγικά πάρκα και αντίστοιχων
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων με σκοπό τη στήριξη της
οικονομικής ανάπτυξης της μητρικής εταιρείας και κατά
επέκταση του Ομίλου. 

Αυτή η διασπορά των μονάδων του Ομίλου τον τοποθετεί
μεταξύ των μεγαλύτερων και προτιμητέων εργοδοτών
της βιομηχανίας, απασχολώντας προσωπικό από τις εκά-
στοτε τοπικές κοινωνίες, βάσει οργανωμένου συστήματος
επιλογής νέων συνεργατών, συμβάλλοντας στην ευημε-
ρία των τοπικών κοινωνιών. Η διαμοιραζόμενη αξία που
παράγει ο όμιλος σε τοπικό επίπεδο δύναται να συμβάλει
και στην επίτευξη του 11ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Ο.Η.Ε. (Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες)
Επίσης, ο Όμιλος υποστηρίζεται από μία έμπειρη ομάδα

εξειδικευμένων στελεχών που έχουν πλήρη και σε βάθος
γνώση στον τομέα της ειδικότητας τους, συμβάλλοντας με
αυτόν τον τρόπο στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης
και τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου βάσει των καθορι-
σμένων στόχων του.

Διαχείριση Κινδύνου
1. Τρέχουσες Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα 
Παρά την οικονομική ανάκαμψη που σημειώθηκε το 2017,
εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη πο-
ρεία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος διάσωσης.

Η Διοίκηση του Ομίλου εξέτασε τις συνθήκες που δημι-
ουργούνται στην Ελληνική οικονομία, και λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι οι πωλήσεις σε ποσοστό περίπου
79% λαμβάνουν χώρα εκτός Ελλάδος, δεν αναμένει να
υπάρξει σημαντική επίπτωση στη δραστηριότητα και στα
αποτελέσματα του Ομίλου.

2. Αποθέματα – Βιολογικά – Αποτίμηση
Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου ενδέχεται να
επηρεαστεί από κινδύνους που σχετίζονται με την ευαι-
σθησία των αποθεμάτων. Υπάρχει πάντοτε ο πιθανός κίν-
δυνος πρόκλησης ζημιών στα αποθέματα από την
εμφάνιση κάποιας ασθένειας λόγω παθογόνων βακτη-
ρίων. Παρόλο που τα αποθέματα του Ομίλου ασφαλίζονται
από μια πλειάδα κινδύνων, ενδεχόμενη βλάβη στην ποι-
ότητα των αποθεμάτων θα επιδρούσε δυσμενώς στην επι-
χειρηματική δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική
κατάσταση της του Ομίλου. 

Τυχόν μείωση των τιμών των προϊόντων ιχθυοκαλλιέρ-
γειας του Ομίλου ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην
επιχειρηματική του δραστηριότητα, την οικονομική κατά-
σταση και τα αποτελέσματα λειτουργίας του. Σε περί-
πτωση αρνητικής μεταβολής των τιμών προϊόντων

Οικονομική επίδοση
Επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα 

Υγεία και ασφάλεια καταναλωτών 
Έρευνα και ανάπτυξη

Κανονιστική Συμμόρφωση 
Δημιουργία αξίας στις τοπικές κοινωνίες

GRI 103-2

GRI 103-1, GRI 102-4, GRI 102-6



79

ΝΗΡΕΥΣ  ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

ιχθυοκαλλιέργειας, ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιωδώς
η χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του
Ομίλου.

Ο Όμιλος υπόκειται στον κίνδυνο μείωσης της συνολικής
αξίας των αποθεμάτων ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς η απο-
τίμηση αυτών εξαρτάται από τις εύλογες αξίες (τιμές αγο-
ράς) αυτών.

3. Πελάτες – Πιστώσεις – Πελατών 
Ο κίνδυνος επισφάλειας από εμπορικές απαιτήσεις του
Ομίλου περιορίζεται σημαντικά λόγω της  μεγάλης δια-
σποράς του πελατολογίου.

Τα υπόλοιπα των πελατών της ιχθυοκαλλιέργειας είναι
ασφαλισμένα στην πλειοψηφία μέσω ασφαλιστηρίου συμ-
βολαίου πιστώσεων απαιτήσεων το οποίο εξασφαλίζει το
80% του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση αδυναμίας
πληρωμής.

Επίσης η αυστηρή πολιτική ελέγχου πιστώσεων που εφαρ-
μόζει ο Όμιλος ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επισφαλειών.

4. Προσωπικό 
Οι σχέσεις των Διοικούντων με το εργαζόμενο προσωπικό
είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλή-
ματα. Συνέπεια των σχέσεων αυτών είναι οι δικαστικές
υποθέσεις, που αφορούν εργασιακά θέματα, να είναι αμε-
λητέες σε σχέση με τον αριθμό των απασχολουμένων.

5. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
Η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι περιορισμένη
διότι οι συναλλαγές στην πλειοψηφία τους πραγματοποι-
ούνται σε ευρώ. 
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Επίδοση

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, συμβάλλουν
στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος και την εναρ-
μόνιση με τις στρατηγικές κατευθύνσεις τόσο βραχυπρόθε-
σμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Το 2017 η άμεση οικονομική αξία που παράχθηκε, ανήλθε
σε € 207,7  εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα του 2017 αποτελούν τα
υψηλότερα που έχουν επιτευχθεί συνολικά στον Όμιλο, κυ-

ρίως λόγω της σημαντική αύξησης των πωλήσεων των
ποσοτήτων ψαριών.

Επίσης η οικονομική αξία που διανεμήθηκε ανήλθε €187,1
εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 2% σε σχέση με το προ-
ηγούμενο έτος. Η μη διανεμηθείσα οικονομική αξία το 2017
ανήλθε σε € 20,5 εκ. σε σύγκριση με €13,2 εκ. το 2016. 

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την προσήλωση του
Ομίλου στο στρατηγικό επιχειρηματικό του σχέδιο, για
όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του, με βασικό στόχο
τη μεγιστοποίηση της αξίας.
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* Λόγω αλλαγής στην παρουσίαση των πωλήσεων θυγατρικής εταιρείας από μικτή σε καθαρή βάση με ισόποσο συμψηφισμό των αναλώσεων και αμοιβών τρίτων
Στην Οικονομική αξία που διανέμεται για τη χρήση 2017 και 2016 αντίστοιχα, 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 δανει-
ακών υποχρεώσεων, σε ζημία από απομείωση εταιρείας και θυγατρικών, σε προβλέψεις εξόδων, επισφαλών απαιτήσεων και μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων, σε αποσβέ-
σεις και επιχορηγήσεις καθώς και σε κέρδος/ζημία από την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, δεν έχει ληφθεί υπόψιν η μεταβολή της εύλογης αξίας των βιολογικών
αποθεμάτων τέλους χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη  χρήση. 

Άμεση οικονομική αξία που παράγεται
€ 207,7 εκ. (αύξηση κατά 5,6%).

Έσοδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Οικονομική αξία που διανέμεται
€187,1 εκ. (αύξηση κατά 2%).

Μη διανεμηθείσα οικονομική αξία

196.735.599 207.679.056

Λειτουργικά κόστη
(αύξηση κατά 2%)

Μισθοί και επιδόματα 
εργαζομένων

(αύξηση κατά 2,2%)

Πληρωμές προς 
φορείς χρηματοδότησης
(στα ίδια επίπεδα με το 

προηγούμενο έτος)

Πληρωμές προς την κυβέρνηση
(αύξηση κατά 11,2%)

Κοινοτικές επενδύσεις / Δωρέες
(μείωση κατά 22%)

146.889.833

27.670.692

7.726.508

1.193.708

24.207

149.778.033

28.283.415

7.725.937

1.327.012

18.883

Άμεση οικονομική αξία 
που παράγεται  (-) 

(αύξηση κατά 55,3%)

Οικονομική αξία που διανέμεται 13.230.651 20.545.777

ΕΛΛΑ∆Α
13%

ΑΛΛΕΣ
11%

Β. ΑΜΕΡΙΚΗ
7%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
6%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
9%

ΑΓΓΛΙΑ
5%

ΙΣΠΑΝΙΑ
15%

ΓΑΛΛΙΑ
17%

ΙΤΑΛΙΑ
18%

Πωλήσεις ψαριών 2017 Ομίλου ΝΗΡΕΑ ανά χώρα (% αξίας)

2016
(* αναμορφωμένα)

2017

Στηγμίοτυπο από τη συμμετοχή μας στην Δ.Ε. Βρυξελλών

GRI 201-1

GRI 103-3
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Επιχειρηματική ηθική 
και ακεραιότητα σης και δομημένης επικοινωνίας των κατά τόπους ομά-

δων εργασίας με τις κεντρικές υπηρεσίες, ο Όμιλος ΝΗ-
ΡΕΥΣ έχει θεσπίσει από το 2013 Πολιτική Τακτικών
(μηνιαίων) και Έκτακτων Αναφορών με τη χρήση ειδικού
εντύπου. 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. Πα-
ράλληλα αποστέλλεται και στη γραμματεία της διοίκησης
για ενημέρωση του Διευθύνοντα Συμβούλου. 

Η Πολιτική αυτή συστηματοποιεί τα κρίσιμα θέματα που πα-
ρακολουθούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις μας (εργατικά,
περιβαλλοντικά, υγεία και ασφάλεια κ.λπ.) και βοηθά ση-
μαντικά στην ύπαρξη άμεσης πληροφόρησης, για οποιοδή-
ποτε τυχόν μείζον ζήτημα προκύψει, από τους τοπικά
υπευθύνους προς τις κεντρικές υπηρεσίες και τη Διοίκηση.
Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται, αφενός η ενιαία αντιμε-
τώπιση αντίστοιχων θεμάτων και ταυτόχρονα η εξέταση
των ζητημάτων και από άλλα αρμόδια πρόσωπα, εκτός από
τον προϊστάμενο της περιοχής, προκειμένου να εξασφαλί-
ζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία.

Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών 
(Whistleblowing Policy)
Από το 2013, θεσπίσθηκε η Πολιτική Διαχείρισης Καταγ-
γελιών, την οποία έθεσε σε εφαρμογή ο Όμιλος σε όλες
τις εγκαταστάσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός συστήμα-
τος έγκαιρης προειδοποίησης και εντοπισμού τυχόν πα-
ρανομιών και παρατυπιών σε οποιοδήποτε θέμα άπτεται
της λειτουργίας αυτού. Για την Πολιτική αυτή, είναι ενή-
μερο όλο το προσωπικό του Ομίλου με σχετικές ανακοι-
νώσεις.
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 Πο-
λιτικής αυτής, o κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα και υπο-
χρέωση να αναφέρει στη Γενική Διεύθυνση Νομικών και
Εταιρικών Θεμάτων εμπιστευτικά οποιουσδήποτε προ-
βληματισμούς του για τυχόν παραβιάσεις του Κώδικα Δε-
οντολογίας ή μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
μέσω email στη διεύθυνση codeofconduct@nireus.com.

Στόχοι 
Επέκταση της Πολιτικής Διαχείρισης Καταγγελιών (Whis-
tle-Blowing Policy) με παροχή της δυνατότητας ενημέρω-
σης της Διοίκησης του Ομίλου, μέσω της Γενικής
Διεύθυνσης Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων, και από
εκτός εταιρείας ενδιαφερόμενα μέρη που συναλλάσσονται
με τον Όμιλο όπως δημόσιες αρχές, προμηθευτές και πε-
λάτες. 

Ο στόχος αυτός δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, θα ενταχθεί
στον σχεδιασμό του επόμενου έτους.

Βελτιωτικές Ενέργειες
Μηχανογράφηση των εντύπων Τακτικών και Έκτακτων
Αναφορών με απευθείας ηλεκτρονική συμπλήρωση και
αυτόματη ενημέρωση των αρμοδίων Προσώπων, με ταυ-
τόχρονη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για λόγους διαφά-
νειας.

Ο στόχος αυτός δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, θα ενταχθεί
στον σχεδιασμό του επόμενου έτους.

Συνολικός αριθμός και φύση των επιβεβαιωμένων περιστατικών διαφθοράς.                                                             0                    0                   0

Επιβεβαιωμένα περιστατικά όπου απολύθηκαν εργαζόμενοι ή τους επιβλήθηκαν                                                       0                    0                   0
πειθαρχικές κυρώσεις λόγω διαφθοράς.

Επιβεβαιωμένα περιστατικά όπου τερματίστηκαν συμβάσεις με επιχειρηματικούς                                                       0                    0                   0 
συνεργάτες ή δεν ανανεώθηκαν λόγω παραβιάσεων που σχετίζονται με τη διαφθορά.

Δημόσιες νομικές υποθέσεις διαφθοράς με κατηγορούμενο τον οργανισμό ή                                                              0                    0                   0
εργαζομένους του κατά την περίοδο αναφοράς και τα αποτελέσματα των εν λόγω υποθέσεων.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ

2014-2015 2016

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 1988, ο Όμιλος
ΝΗΡΕΥΣ διακρίνεται για την επιχειρηματική ηθική και τις
διαχρονικές αξίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε έκφανση
της δραστηριότητάς του, οπουδήποτε και αν αυτή πραγ-
ματοποιείται. Οι αξίες αυτές ενσωματώθηκαν στον Κώ-
δικα Δεοντολογίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το 2013
και δίνει το στίγμα του Ομίλου προς κάθε μέτοχο, συνερ-
γάτη, συναλλασσόμενο και εργαζόμενο, αποτελώντας δέ-
σμευση για πρότυπη συμπεριφορά και συνεχή προσπάθεια
βελτίωσης σε κάθε τομέα.

Η μη ορθή εφαρμογή και τήρηση των παραπάνω, δύνα-
ται να επιδράσει αρνητικά σε όλη την αλυσίδα αξίας, στο
ηθικό των εργαζομένων, να επιφέρει νομικές κυρώσεις
και πρόστιμα στον Όμιλο και κατά συνέπεια στη φήμη
και τις οικονομικές επιδόσεις του. Παράλληλα, επηρεά-
ζει άμεσα ή έμμεσα τις δραστηριότητές των ενδιαφερό-
μενων μερών του Ομίλου, όπως για παράδειγμα τους
Εργαζομένους, τους Μετόχους και Επενδυτές, την Πα-
νεπιστημιακή Κοινότητα, τις Μ.Κ.Ο., τους Προμηθευτές
και τους Πελάτες.

Ουσιαστικότητα

Αξίες Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ
Συμμόρφωση στη Νομοθεσία
λογοδοσία και Διαφάνεια
Εσωτερικός Έλεγχος – Ολική Ποιότητα
θεμιτές Επιχειρηματικές Πρακτικές
καινοτομία - Περιβάλλον

Αρχή 10, Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε για θέματα
καταπολέμησης της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εκβιασμού
και δωροδοκίας
Στον Όμιλο εφαρμόζουμε μία σειρά μέτρων, διαδικασιών
και δεσμεύσεων που ενδυναμώνουν τη συμμόρφωσή μας
και τη μηδενική ανοχή απέναντι σε περιστατικά διαφθοράς,
εκβιασμού και δωροδοκίας, όπως αναφέρονται και παρα-
κάτω, σε συμφωνία πάντα με τη σχετική νομοθεσία και τα
νομοθετικά πλαίσια των χωρών στις οποίες δραστηριο-
ποιούμαστε, όπως για παράδειγμα η Σύμβαση των Ηνω-
μένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UN Convention
against Corruption) που η Ελλάδα έχει προσυπογράψει
από τον Δεκέμβριο του 2003.

Λογοδοσία και διαφάνεια
Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποί-
ηση όλων των κατευθυντήριων γραμμών της εταιρικής
διακυβέρνησης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί διεθνώς
και εστιάζουν κυρίως στην πλήρη και έγκαιρη πληροφό-
ρηση του επενδυτικού κοινού και των αρμόδιων αρχών
για κάθε ουσιαστικό ζήτημα που αφορά σημαντικές εξε-
λίξεις ή οικονομικά στοιχεία, καθώς και στην προστασία
των συμφερόντων και δικαιωμάτων των μετόχων. 

Η επικοινωνία και η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμε-
νων μερών για τις δραστηριότητές μας, πλέον της τήρη-
σης των υποχρεωτικών διατάξεων, αποτελούν
πρωταρχικό μέλημά μας, διότι έτσι εξασφαλίζεται η ζη-
τούμενη διαφάνεια και ενδυναμώνεται η σχέση εμπιστο-

σύνης με τον Όμιλο. Παράλληλα, οι άνθρωποί μας έχουν
καθήκον και ευθύνη να συμπεριφέρονται πάντοτε σύννομα
και με ήθος, να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεπηρέαστοι
και αρνούμενοι οποιαδήποτε ανταμοιβή από και προς τρί-
τους, να τηρούν την επαγγελματική εχεμύθεια και να απέ-
χουν από οποιαδήποτε αθέμιτη εμπορική, ή άλλη
πρακτική, ή απαγορευμένη χρήση πληροφοριών.

Κανονισμός Εργασίας
Τηρώντας τα παραπάνω και όσα επιπροσθέτως βρίσκονται
αναλυτικά καταγεγραμμένα στον Κανονισμό Εργασίας του
Ομίλου (που είναι διαθέσιμος σε όλους τους εργαζόμε-
νους σε ηλεκτρονική μορφή αλλά και μέσα από τους πί-
νακες ανακοινώσεων), όλοι οι εργαζόμενοι συντελούν
στην πρόληψη ή/και στην ορθή διαχείριση οποιουδήποτε
φαινομένου κατάχρησης, διαφθοράς ή λανθασμένης πρα-
κτικής, και συνεπακόλουθα, συμβάλλουν στην προστασία
της καλής φήμης του Ομίλου. Επίσης, στον Κανονισμό Ερ-
γασίας του Ομίλου, στο κεφάλαιο  «Προστασία συμφερόν-
των και πόρων», αναφέρονται μεταξύ άλλων και οι Αρχές
Επιχειρηματικής Ηθικής του Ομίλου και συμπεριφοράς
των εργαζομένων του προς πελάτες, προμηθευτές και
λοιπούς συνεργάτες. Ο Κανονισμός αυτός, προβλέπει και
την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασής του,
οι οποίες κλιμακώνονται (από επίπληξη έως και απόλυση)
ανάλογα με τη βαρύτητα αυτού.

Πολιτική Τακτικών και Έκτακτων Αναφορών 
Διαθέτοντας πολυάριθμα υποκαταστήματα στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό και στοχεύοντας στη θεσμοθέτηση άμε-

Διαχείριση

2017

Αρχή 10

Εργαζόμενοι των μονάδων πάχυνσης περιοχής Αστακού 

GRI 103-1, GRI 102-16

GRI 103-2

GRI 205-3



τα πρότυπα και τις ανάγκες των πελατών του διεθνώς.
Διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει
ακολουθώντας μια σειρά καλών πρακτικών οι οποίες πε-
ριλαμβάνουν: 
► Τη μη χρήση γενετικά τροποποιημένων πρώτων 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
καλλιέργεια ιχθυηρών και η οποία επιβάλλει στον Όμιλο
να καταγράφει λεπτομερείς πληροφορίες, σε όλα τα στά-
δια της παραγωγής του προϊόντος, όπως είναι η γέννησή

του, το μεγάλωμά του μέσα στη θάλασσα, η διατροφή του,
η συσκευασία του και η αποστολή του στο τελικό σημείο
πώλησης. 
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Οι καταναλωτές απαιτούν τα τρόφιμα που αγοράζουν και
καταναλώνουν να είναι υψηλής ποιότητας και ασφαλή. Πα-
ρόλο που το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παίζει σημαν-
τικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των
τροφίμων, η τελική ευθύνη για την εφαρμογή των κατάλ-
ληλων διαδικασιών και ελέγχων βαρύνει τη βιομηχανία
τροφίμων, η οποία οφείλει να επιβλέπει και να παρακολου-
θεί 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 καταναλωτών. Ως εκ τούτου, είναι
προς όφελος του Ομίλου να αναπτύξει συστήματα ελέγχου
που διασφαλίζουν ένα σταθερά ασφαλές και ποιοτικό προ-
ϊόν. Για να εντοπίσει τα κρίσιμα σημεία που καθορίζουν τα
θέματα υγείας και ασφάλειας των προϊόντων που παράγει,
ο Όμιλος χρησιμοποιεί 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 παρα-
γωγικής διαδικασίας. 

Η διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας των κατανα-
λωτών σχετίζεται και αφορά στο σύνολο της αλυσίδας
αξίας του Ομίλου, από την παραγωγή των ιχθυοτροφών
και την καλλιέργεια έως και τη διανομή του τελικού προ-
ϊόντος στους πελάτες.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφά-
λειας Τροφίμων και οι oρθές πρακτικές υδατοκαλλιέρ-
γειας που εφαρμόζει ο Όμιλος, αφορούν στο σύνολο των
ενδιαφερόμενων μερών και συμβάλλουν σημαντικά στην
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.
Συγκεκριμένα, στον 2ο Στόχο (Μηδενική Πείνα), περί της
ασφάλειας των τροφίμων, στον 3ο Στόχο (Καλή Υγεία και
Ευημερία), στον 12ο Στόχο (Υπεύθυνη Κατανάλωση και
Παραγωγή), περί διασφάλισης της βιώσιμης κατανάλω-
σης και μεθόδων παραγωγής και τέλος στον 16ο Στόχο
(Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί), περί συμμόρφω-
σης με κανονισμούς για την υγεία και ασφάλεια των κα-
ταναλωτών ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
Ομίλου.
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Η καθετοποίηση της παραγωγής, έχει επιτρέψει στον
Όμιλο να αναπτύξει διαδικασίες ελέγχων που εφαρμόζον-
ται 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 ενδιάμεσων και τελι-
κών προϊόντων. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει και λειτουρ-
γεί τρία εργαστήρια για τον έλεγχο των προϊόντων· ένα για
τον έλεγχο των νωπών αλιευμάτων και δυο για τον
έλεγχο των τροφών. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζει τον

τακτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων. Παράλ-
ληλα, συντηρεί μακροχρόνια σχέση με εξειδικευμένα ερ-
γαστήρια ελέγχου για σειρά παραμέτρων (μικροβιολογικές
αναλύσεις, θρεπτική αξία, κατάλοιπα χημικών επιμολυν-
τών). Πιο εξειδικευμένες αναλύσεις σε ενδιάμεσα και σε
τελικά προϊόντα πραγματοποιούνται συστηματικά στους
ακόλουθους Φορείς: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Πατρών και ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Ο Όμιλος λειτουργεί με πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας,
με προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας, ικανοποιώντας

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.

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

► 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.

► 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 πρώτων υλών ιχθυοτροφών οι 
οποίες προέρχονται από αειφόρες παραγωγικές 
διαδικασίες, με έμφαση σε αυτές που προέρχονται από 
το θαλάσσιο περιβάλλον. Σταδιακή μείωση της χρήσης 
πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή 
του ανθρώπου.

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

Επίδοση

Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που έχει αναπτύξει
ο Όμιλος και των προδιαγραφών που εφαρμόζει, αξιολο-
γείται τακτικά μέσα από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις που
διεξάγονται σε όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις. Κατά
τις επιθεωρήσεις ελέγχονται όλες οι παραγωγικές διαδι-
κασίες, καθώς και η τήρηση εγγράφων και καταγραφών
των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου για την υγεία και την
ασφάλεια του καταναλωτή (CCPs – Critical Control Points).
Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις γίνονται από καταρτισμένο
επιστημονικό προσωπικό. Ο Όμιλος είναι πιστοποιημένος
σύμφωνα με τα παρακάτω διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα
για την Ποιότητα, την Υγεία και Ασφάλεια των προϊόντων,
την Περιβαλλοντική Διαχείριση και τις Ορθές Πρακτικές: 
► ISO 9001:2008
► ISO 22000:2005
► BRC 
► ISO 14001:2004 (η μετάβαση στη νέα έκδοση 

ISO 14001:2015 θα γίνει το 2018)
► GLOBALG.A.P. 

Η ορθή εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχεται από τις
εσωτερικές επιθεωρήσεις και επαληθεύεται από τις επι-
θεωρήσεις τρίτων, όπως οι φορείς πιστοποίησης, οι αρ-
μόδιοι κρατικοί φορείς, οι κρατικοί μηχανισμοί ελέγχων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων χωρών όπου
εξάγει ο Όμιλος. 

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

Οι έλεγχοι που γίνονται στα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας είναι
συνεχείς και πολλοί. Εκτός από τα ίδια τα ψάρια, ελέγχον-
ται επίσης και τα νερά εκτροφής, οι τροφές και οι επιφά-
νειες με τις οποίες έρχονται σε επαφή. Ανεξάρτητοι φορείς
και πανεπιστημιακά ιδρύματα ελέγχουν τις διαδικασίες, οι
οποίες είναι στο σύνολό τους πιστοποιημένες. Όλες οι πα-
ραπάνω διαδικασίες αποτελούν εγγύηση ποιότητας και
διασφαλίζουν τον τελικό καταναλωτή. Το 2017 υλοποι-

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3



Οι χώροι όπου παράγεται το 55% της παραγωγής είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, BRC, GLOBALG.A.P.
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ήθηκαν 2.066 χημικές αναλύσεις και 5.000 μικροβιολογι-
κές αναλύσεις σε πρώτες ύλες, προϊόντα, γλυκό και θα-
λασσινό νερό, επιφάνειες και ίζημα. 

Η πλειοψηφία των προϊόντων υποβάλλεται και σε δευτε-
ρογενή ποιοτικό μακροσκοπικό έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό,

το 2017 ελέγχθηκαν 37.393  συσκευασίες. Η ποσότητα (kg)
για την οποία δεχόμαστε παράπονα από πελάτες αντιστοι-
χεί στο 0,21% των ποσοτήτων που πωλήθηκαν (2017), και
αφορά κυρίως χρόνο παράδοσης λόγω των αποστάσεων
στις διεθνείς αγορές.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗ ΣΥΜΜOΡΦΩΣΗΣ*                                               2015                  2016            2017
Περιστατικά μη συμμόρφωσης 

με κανονισμούς που επισύρουν πρόστιμο

Περιστατικά μη συμμόρφωσης 

με κανονισμούς που επισύρουν προειδοποίηση

Περιστατικά μη συμμόρφωσης 

με εθελοντικούς κώδικες**

Συνολικός αριθμός περιστατικών 

με επίδραση στην υγεία και ασφάλεια

0                           0                   0

            

           0                            0                   0
            

           1                            0                   0
            

           1                            0                   0

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

Το ποσοστό προϊόντων επί του συνόλου που 
παράχθηκαν σε πιστοποιημένους χώρους: 55% (2017). 

H αύξηση της αποτελεσματικότητας στην παραγωγή με-
σογειακών ιχθύων θα καταστήσει τον Όμιλο ως τον πλέον
προτιμητέο προμηθευτή στην αγορά αλιευτικών προϊόν-
των. Διαθέτοντας στην αγορά προϊόντα που είναι πιο κοντά
στις προτιμήσεις ποιότητας, φρεσκότητας και τιμής των
καταναλωτών, η εταιρεία αναμένεται να αυξήσει τα μερί-
δια αγοράς επεκτείνοντας τόσο το δίκτυο διάθεσης όσο
και αυξάνοντας τις ποσότητες ανά αλυσίδα αξίας.

Τα προϊόντα του Ομίλου χαρακτηρίζονται ως βασικά αγαθά
(commodities), τα οποία διατίθενται στην αγορά μέσα χον-
δρεμπόρων, παραδοσιακών ιχθυοπωλών και αλυσίδων
λιανικής και αντίστοιχα λιγότερες ποσότητες διατίθενται
μέσω μονάδων μαζικής εστίασης (HO.RE.CA.) Η ανάπτυξη
του Ομίλου και η διατήρηση της ηγετικής του θέσης στον
κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, προϋποθέτει τη συνεχή
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων η οποία
αναμένεται να επέλθει με τη συνεχή αναδιάρθρωση,
καθώς και τον επανασχεδιασμό των παραγωγικών του
πρακτικών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά και νέων
μεθόδων και εργαλείων για την παραγωγή τους. 

Η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας αποτελεί για
εμάς μία συνεχή προσπάθεια, η οποία αντικατοπτρίζεται,
τόσο στην ποιότητα των προϊόντων μας όσο και στη συ-
νεχή αναζήτηση για ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων και
καινοτόμων πρακτικών. Για εμάς, η συνεχής προσπάθεια
για εξέλιξη και καινοτομία στα προϊόντα και στις υπηρε-
σίες που προσφέρουμε, αποτελεί μόνιμο στοιχείο της
λειτουργίας μας. 

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Έρευνας και Ανάπτυξης 2016-
2020 έχουμε καθορίσει τις προτεραιότητές μας σε θέματα
έρευνας και καινοτομίας σε όλο το παραγωγικό μας οικο-
δόμημα, από την αναπαραγωγή των ψαριών και την επι-
λογή αυτών που φέρουν τα βέλτιστα παραγωγικά
χαρακτηριστικά, τον επανασχεδιασμό της διατροφής τους,
τις νέες μεθόδους ανάπτυξης και διαχείρισής τους, έως
και την προσφορά στην αγορά νέων προϊόντων προσαρ-
μοσμένων στις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες. Οι
στοχευμένες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης επιτυγχά-
νουν σταθερές μεσοπρόθεσμες συνεργασίες με ερευνητι-
κούς και ακαδημαϊκούς φορείς, οι οποίες συνεισφέρουν
στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανά-
πτυξης του Ο.Η.Ε. (SDGs) ως προς την καινοτομία (9ος
Στόχος, Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές),  τη δια-
σφάλιση της βιώσιμης κατανάλωσης και την υιοθέτηση
βιώσιμων μεθόδων παραγωγής (12ος Στόχος, Υπεύθυνη
Κατανάλωση και Παραγωγή)  επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα
τη βιώσιμη χρήση φυσικών ανανεώσιμων πόρων (14ος
Στόχος Ζωή στο Νερό). 

Ουσιαστικότητα

Διαχείριση

Η Εμπορική Διεύθυνση του Ομίλου, έχει συστηματική
επαφή με τους πελάτες της και παρουσία σε εκθέσεις που
πραγματοποιούνται στις κυριότερες αγορές, όπου δραστη-
ριοποιούμαστε. Κατά τη διάρκεια των επαφών συγκεν-
τρώνονται πληροφορίες για τις τάσεις της αγοράς και τις
ανάγκες των καταναλωτών. Η συστηματική παρακολού-
θηση των πωλήσεων προϊόντων μεσογειακής ιχθυοκαλ-
λιέργειας 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 (Eu-
ropean Market Observatory for Fisheries and Aquaculture
products) της DG MARE (Directorate-General for Maritime
Affairs and Fisheries). Μία επιπλέον ανάγκη που έχουν ανα-
δείξει οι αγορές είναι  η αύξηση των προϊόντων προστιθέ-
μενης αξίας που μπορεί να προσφέρει ο Όμιλος στους
πελάτες του. 

Η συστηματική εκτροφή νέων ειδών θαλασσινών ψαριών
προϋποθέτει την πολυετή προσπάθεια προς την κατεύθυνση
αυτή και τη διάθεση των αναγκαίων πόρων. Συστηματική
έρευνα για την αναπαραγωγή και εκτροφή νέων Μεσογει-
ακών ειδών γίνεται κυρίως από το Ελληνικό Κέντρο Θα-
λασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), καθώς και από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η εκτροφή νέων ειδών, προϋποθέτει
και την εξέλιξη των χρησιμοποιούμενων ιχθυοτροφών,
ώστε να καλύπτουν τις διατροφικές τους ανάγκες και να
διασφαλίζουν την υγεία και την ευζωία τους. Συνεργασίες
με μακροχρόνια προοπτική εγκαθίστανται και με αυτό τον
τρόπο είναι δυνατή η διάχυση των γνώσεων ανάμεσα στην
ακαδημαϊκή κοινότητα και την παραγωγή, που αποτελεί βα-
σική προϋπόθεση για την επίτευξη κοινών στόχων. 

Τέλος, η τεχνολογία εκτροφής ψαριών εξελίσσεται με
σκοπό τη μείωση του παραγωγικού κόστους και παράλληλα
την αύξηση των δυνατοτήτων εγκατάστασης μονάδων
εκτροφής σε πιο εκτεθειμένες θέσεις στη θάλασσα. Και αυτό

Έρευνα και Ανάπτυξη 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στον ιστότοπο μας στην ενότητα «Στην Υπηρεσία των Πελατών μας». http://www.nireus.com/93_1/sthn-uphresia-ton-pelaton-mas.

Αφουγκραζόμενοι τις απαιτήσεις των 
αγορών, ονομάζουμε τα χαρακτηριστικά
που θα κάνουν τα προϊόντα μας 
ανταγωνιστικά και προσδιορίζουμε στην
συνέχεια τις ανάγκες σε έρευνα και 
καινοτομία για να πετύχουμε 
τους στόχους μας.

Ποιοτικός έλεγχος ιχθυδίων τσιπούρας

GRI 416-2

G4 FP5

GRI 103-1

GRI 103-2



Συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 
και Ερευνητικούς φορείς 
Για την υλοποίηση των στόχων της, η Διεύθυνση Έρευνας
και Ανάπτυξης, αναπτύσσει συνεργασίες με εξωτερικούς
ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει έργο στα
αντικείμενα ενδιαφέροντος για πειραματική ανάπτυξη. Για
την καλύτερη αποτίμηση των σχετικών δυνατοτήτων, στε-
λέχη της μετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, όπου δίνεται η δυνατότητα επαφής με
το παραγόμενο ερευνητικό έργο. Τακτικές και πολύχρονες
συνεργασίες υπάρχουν με τους ακόλουθους ερευνητικούς
φορείς:
► Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
► Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
► Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
► Πανεπιστήμιο Κρήτης
► Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – ΕΛΚΕΘΕ.
► AKVAFORSK
► Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σε συνεργασία με το Νορβηγικό ερευνητικό κέντρο AK-
VAFORSK Genetics Center AS, συνεχίσαμε την αξιολό-
γηση υποψήφιων γεννητόρων τσιπούρας και λαβρακιού
που εμφανίζουν καλύτερα εμπορικά χαρακτηριστικά (τα-
χύτητα ανάπτυξης, σχήμα, εμφάνιση και ανθεκτικότητα σε
επιλεγμένες συνήθεις ασθένειες. Σύμφωνα με τις μετρή-
σεις που έχουν πραγματοποιηθεί, αναμένουμε το 2018 την
παραγωγή της 4ης γενιάς ιχθύων (F4), ενώ εκτιμάται δι-
ψήφιο ποσοστό βελτίωσης του βάρους κατά την αλίευση
των ψαριών σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. 

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποι-
ήθηκαν με επιτυχία δοκιμές ανθεκτικότητας για βακτήρια
και συνήθεις ιούς σε τσιπούρες και λαβράκια, ομοθαλή
αδέλφια ψαριών που προορίζονται για γεννήτορες. Τα στοι-
χεία ανθεκτικότητας που συλλέχθηκαν την πρώτη χρονιά,
αλλά και αυτά που θα συλλεχθούν τα επόμενα έτη θα βοη-
θήσουν στην επιλογή περισσότερο ανθεκτικών γεννητόρων
και κατ΄ επέκταση πιο ανθεκτικών σε ασθένειες εκτρεφό-
μενων ψαριών.

Μικρές αποδόσεις είχαμε από την ενσωμάτωση αποτελε-
σμάτων διατροφικών δοκιμών στις τροφές που παρήχθη-
σαν το 2017. Κρίσιμος παράγοντας παραμένει η ποιότητα
των χρησιμοποιούμενων υλικών και στόχος είναι η ανά-
πτυξη και εφαρμογή τακτικών μεθόδων ελέγχου της ποι-
ότητας αυτών. Τα πρώτα  βήματα προς την κατεύθυνση
αυτή υλοποιήθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια του 2017.

Το 2017 θα αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στον σχεδιασμό
των δράσεων Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου, καθώς
σχεδιάστηκαν και υποβλήθηκαν σημαντικά ερευνητικά σχέ-
δια για χρηματοδότηση κυρίως από εθνικούς φορείς, όπως
η ΓΓΕΤ και η Διαχειριστική Αρχή του Επ. Προγράμματος Αλι-
είας 2014-2020. Τα ερευνητικά σχέδια που υποβλήθηκαν
για χρηματοδότηση έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό
Σχέδιο 2016-2020 (Business Plan 2016 – 2020) του Ομίλου.
Με τον τρόπο αυτό για μεγάλο τμήμα του σχεδιασμού που
έχει γίνει, ζητείται συγχρηματοδότηση, οπότε και θα είναι
δυνατή η συνεργασία με σημαντικούς ερευνητικούς φορείς
της χώρας. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η έναρξη δύο
μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδο-
τούνται από την Ε.Ε. όπως το PerformFISH και το Robust-
BASS στο πλαίσιο του Horizon 2020 και του COFASP
αντίστοιχα. Τέλος, στελέχη του Ομίλου μετείχαν με παρου-
σιάσεις και δημοσιεύσεις σε 2 διεθνή συνέδρια που πραγ-
ματοποιήθηκαν το 2017.

Τομείς ενδιαφέροντος και δραστηριοποίησης της Διεύ-
θυνσης Ε&Α του Ομίλου 
► ΤΟΜΕΑΣ Α: Ερευνητικά προγράμματα με στόχο τη βελ-

τίωση 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
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μπορεί να επιτευχθεί εφόσον οι εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας
υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας για την απο-
τελεσματική λειτουργία μονάδων εκτροφής στην ανοικτή
θάλασσα.
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Στόχος: Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των ψαριών
► Δράσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας των 

εκτρεφόμενων ψαριών σε συνήθεις βακτηριακές 
ασθένειες και παρασιτώσεις συνεχίστηκαν και το 2017. Η 
συστηματική υποβολή ψαριών σε δοκιμές ανθεκτικότητας 
σε ασθένειες, θα βοηθήσει στην επιλογή των κατάλληλων 
γεννητόρων που θα στελεχώσουν τους εμπορικούς 
ιχθυογεννητικούς σταθμούς του Ομίλου. Το 2017 ήταν η 
πρώτη χρονιά της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, το οποίο διεξήγαγε με επιτυχία δοκιμές 
ανθεκτικότητας στην τσιπούρα και στο λαβράκι. Οι δοκιμές 
ανθεκτικότητας θα συνεχιστούν και τα επόμενα 3 έτη, ώστε 
να βελτιωθεί το προσδόκιμο επιβίωσης στην επόμενη 
γενεά ψαριών.

► Με την έναρξη του νέου πολυεθνικού ερευνητικού 
προγράμματος «PerformFISH» στο οποίο συμμετέχει ο 
Όμιλος, δοκιμάζουμε ήδη από την πρώτη χρονιά νέες 
μεθόδους επιλογής ψαριών που μπορούν να συνεχίσουν 
να αναπτύσσονται γρήγορα κάτω από λιγότερο ευνοϊκές 
συνθήκες εκτροφής λόγο παρουσίας παρασίτων. επίσης,  
συνεργαζόμαστε στην ανάπτυξη νέων εργαλείων 
γενωμικής επιλογής (Genomic selection) και την 
αποστολή βιολογικών δειγμάτων ψαριών

Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης
► Σχεδιασμός 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 Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου έχει συν-
τάξει 5ετές επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο έχει εγκριθεί από
το Διοικητικό Συμβούλιο και διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό
για την υλοποίηση του έργου της και την καλύτερη παρα-
κολούθηση των πόρων που διατίθενται. 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 Διεύθυνσης Παραγωγής με ανάλογη εμ-
πειρία.
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), τσιπούρα 
(Sparus aurata) και φαγκρί (Pagrus spp.) που υλοποιεί ο 
Όμιλος.

► Ένα Εργαστήριο 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 ε
ξειδικεύεται στην εκτροφή νέων ειδών και στην 
ανάπτυξη σχετικών παραγωγικών πρωτοκόλλων.
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Οι αξίες που διέπουν τον Όμιλό μας
►Συστηματική ενίσχυση της καινοτομίας
που ενσωματώνεται στις παραγωγικές 
λειτουργίες.
►Ενθάρρυνση ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών οργανισμών για την ανά-
πτυξη καινοτομίας, την παραγωγή νέων
ιδεών και την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Στα μέσα του 2019 εκτιμάται ότι τα νέα 
εργαλεία θα είναι διαθέσιμα και θα είναι
εφικτό να προχωρήσουμε στην 
επικύρωση (validation) της 
αποτελεσματικότητας αυτών, 
σε πληθυσμούς ψαριών που 
διαθέτουμε.

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

Τα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου σχε-
τίζονται με τις κυριότερες προκλήσεις που εμφανίζονται
στην παραγωγική του δραστηριότητα και πιθανά προβλή-
ματα που προκύπτουν κατά την υλοποίησή της. Τα αποτε-
λέσματα των ερευνητικών ή άλλων καινοτόμων δράσεων
που υλοποιούνται ενσωματώνονται σε πολλές περιπτώ-
σεις άμεσα στην παραγωγική διαδικασία, είτε με τη μορφή
νέου βελτιωμένου βιολογικού υλικού (γόνος ψαριών), είτε
με τη μορφή νέας διαδικασίας – μεθόδου για μείωση προ-
ϊόντων υποδεέστερης ποιότητας είτε και με τη μορφή
νέων, προς εκτροφή ψαριών, ή νέων εξοπλισμών. 

Με αυτόν τον τρόπο σε μικρό χρονικό διάστημα τα αποτε-
λέσματα της πολιτικής του Ομίλου για υποστήριξη της έρευ-
νας και ανάπτυξης αποτυπώνονται και στα οικονομικά
μεγέθη. Τα τελευταία έτη, σημαντικές βελτιώσεις έχουν
επέλθει στην παραγωγική διαδικασία μέσω βελτίωσης των
ιχθυδίων που χρησιμοποιούνται, αλλά και της ποιότητας
νέων εκτρεφόμενων ψαριών, όπως το φαγκρί. Παρόλα
αυτά πολλά ακόμη υπολείπονται και έχουν προβλεφθεί στο
πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης (2016-2020) που έχει συντάξει ο Όμιλος. Σε αυτά περι-
λαμβάνονται νέοι μέθοδοι για την επιλογή των επιθυμητών

Επίδοση
GRI 103-3
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χαρακτηριστικών των ψαριών με στόχο την ενίσχυση της
ακρίβειας επιλογής, η βελτίωση των ιχθυοτροφών για την
κάλυψη των αναγκών των ψαριών και η παραγωγή νέων
προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Η παρακολούθηση των έργων της Διεύθυνσης Έρευνας και
Ανάπτυξης γίνεται μέσω μηνιαίων αναφορών, όπου εν συν-
τομία παρουσιάζεται η εξέλιξη του έργου, πιθανά προβλή-
ματα που προκύπτουν και οι άμεσες επόμενες ενέργειες.
Ενδιάμεσα αποτελέσματα, ή τελικά αποτελέσματα, κοινο-
ποιούνται με ειδικές αναφορές και εσωτερικά σημειώματα
προς την Διοίκηση της εταιρείας και τις εμπλεκόμενες Δι-
ευθύνσεις Παραγωγής, Προμηθειών και Εμπορίας. 

Σε περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων από
εθνικά ή ευρωπαϊκά κεφάλαια αποστέλλονται και οι επί-

σημες αναφορές που αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις
των μετεχόντων φορέων. Παράλληλα, στο πλαίσιο του
ελέγχου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου Έρευ-
νας και Ανάπτυξης που έχει συνταχθεί και εγκριθεί, γίνον-
ται συστηματικές συναντήσεις με την Οικονομική
Διεύθυνση και τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες Διευθύν-
σεις, για την παρουσίαση των εξελίξεων, την αποτίμηση
αποτελεσμάτων και τη συζήτηση προβλημάτων που πα-
ρουσιάζονται. 

Αποτελέσματα που έρχονται από πειραματικές εφαρμογές
και ερευνητικά προγράμματα έχουν προϋπολογισθεί και στο
5ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου.

Δείκτης Επίδοσης ΝΗΡΕΥΣ 
Οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη του Ομίλου επηρεάζονται και από την εκτέλεση συγχρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα. Για το λόγο αυτό από έτος σε έτος πα-
ρουσιάζονται μικρές αυξήσεις ή μειώσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τέτοιων κονδυλίων. Τα ποσά που
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα αποτελούν τις εκροές του Ομίλου σε προγράμματα Έρευνας και Ανά-
πτυξης για την τριετία 2015, 2016 και 2017.

Ετήσιες 
δαπάνες R&D

(2017)
€945.568

Νέα προϊόντα 
ή σημαντική 

βελτίωση 
υπαρχόντων 
προϊόντων

Νέα 
διαδικασία 
παραγωγής

Πραγματοποίηση 
αναλύσεων DNA 
για αποτύπωση 

συγγενικών σχέσεων 
σε γεννήτορες 
φαγκριού που 

εισάγονται ως νέο αίμα 
στο ΠΓΕ που 

εφαρμόζει ο Όμιλος.

Πειραματική εκτροφή
ιχθυδίων μαγιάτικου
στην μονάδα εκτρο-

φής νέων ειδών στην
θέση Βαθιά Βάλη.

Έναρξη 
υλοποίησης 

Προγράμματος 
Επιλογής Φαγκριού 
με την παραγωγή 

των πρώτων 
40 οικογενειών 

από τεχνητές 
διασταυρώσεις

Ετήσιες 
δαπάνες R&D

(2016)
€798.200

Νέα προϊόντα 
ή σημαντική 

βελτίωση 
υπαρχόντων 
προϊόντων

Νέα 
διαδικασία 
παραγωγής

Πραγματοποίηση 
αναλύσεων DNA 
για αποτύπωση 

συγγενικών σχέσεων 
σε γεννήτορες φαγκριού

και κρανιού. 
Διαχωρισμός συγγενών
ατόμων με αποτέλεσμα 

τη μείωση 
της ενδογαμίας

Χρήση 
κρυοκατάψυξης
σπέρματος στην
αναπαραγωγή 

λαβρακίου

Δημιουργία 
εργαστηρίου 
διατροφικών 
δοκιμών με

κλειστό κύκλωμα
ανανέωσης 

νερού.

Ετήσιες 
δαπάνες R&D

(2015)
€898.700

Νέα προϊόντα 
ή σημαντική 

βελτίωση 
υπαρχόντων 
προϊόντων

Νέα 
διαδικασία 
παραγωγής

Ανανέωση 

γεννητόρων 

τσιπούρας.

Εισαγωγή 

νέας Α΄ ύλης 

στις τροφές

Εκτροφή 
φαγκριού στον

Αστακό

Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση του νομο-
θετικού πλέγματος που διέπει τις παραγωγικές εγκατα-
στάσεις και διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη την κύρια
δραστηριότητά του που αφορά σε τρόφιμα πρωτογενούς
παραγωγής. Επιπλέον της κύριας δραστηριότητάς του, ο
Όμιλος συμμορφώνεται και με τους κανονισμούς που
αφορούν στις πρόσθετες βιομηχανικές δραστηριότητες
που ενσωματώνει (συσκευαστήρια, εργοστάσια ιχθυοτρο-
φών κ.λπ.). 

Περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανονι-
σμούς και τη νομοθεσία, ενδέχεται να επιφέρουν αρνητι-
κές επιδράσεις στην υγεία των καταναλωτών, στη φήμη,
αλλά και την οικονομική επίδοση του Ομίλου, από ενδε-
χόμενες κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα, οπότε η πλήρη

συμμόρφωσή αποτελεί για τον Όμιλο στοιχείο αδιαπραγ-
μάτευτο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κανονιστική Συμμόρφωση, αποτελεί
βασικό θέμα που ενδιαφέρει τα περισσότερα από τα ενδια-
φερόμενα μέρη μας, αφού επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα,
όπως για παράδειγμα οι Μέτοχοι και Επενδυτές, οι Τοπικές
Κοινωνίες και Αρχές και οι Μ.Κ.Ο., ενώ σχετίζεται και έχει
σημαντικές επιδράσεις στο σύνολο της αλυσίδας αξίας.

Βασικός στόχος του Ομίλου, άμεσα συνδεδεμένος με το
ουσιαστικό θέμα αποτελεί και η συνεισφορά στον 16ο
Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. που αφορά στην
Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τους Ισχυρούς Θεσμούς. 

Ουσιαστικότητα

Διαχείριση

Παρακολουθούμε στενά το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
που αφορά αφενός όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας
από την παραγωγή έως και τη διάθεση των προϊόντων μας
και αφετέρου όλες τις διατάξεις που διέπουν τις εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο Αξιών εταιρείες μέσω βάσεων νομικών
δεδομένων στις οποίες αναρτώνται όλοι οι νέοι νόμοι. Επί-
σης, προβαίνουμε σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για
τη σύννομη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεών μας.

Παράλληλα, εφαρμόζουμε Πολιτικές Τακτικών και Έκτα-
κτων Αναφορών και Διαχείρισης Καταγγελιών (Whistle-
blowing Policy) προκειμένου για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην συμμόρφωση
του Ομίλου με τους κανονισμούς.
Στόχος του Ομίλου παραμένει και εντός του 2018, η επέ-
κταση της Πολιτικής Διαχείρισης Καταγγελιών με παροχή
της δυνατότητας ενημέρωσης της Διοίκησης μέσω της Γε-
νικής Διεύθυνσης Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων και από
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που συναλλάσσονται με τον
Όμιλο, όπως Δημόσιες Αρχές, προμηθευτές και πελάτες.
Συμμετέχουμε σε φορείς -όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Θαλασσοκαλλιεργειών- που προωθούν, μεταξύ άλλων κα-

νονιστικά θέματα του κλάδου μας σε συνεργασία με τα αρ-
μόδια Υπουργεία. Παράλληλα, εφαρμόζουμε τον Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης (αφορά στη Διοίκηση) που έχει
εκπονήσει ο Σ.Ε.Β. και διεξάγουμε εσωτερικά προγράμματα
συμμόρφωσης, όπως για παράδειγμα σε θέματα προστα-
σίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, εργασιακών δικαιωμά-
των και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα
Εταιρικού Δικαίου. 
Ο Όμιλος είναι ενάντια σε όλες τις μορφές διαφθοράς (δω-
ροδοκία, εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και μη συμμόρφωση σε κανόνες δικαίου).
Η συμμόρφωση παρακολουθείται από την Επιτροπή Ελέγ-
χου, τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές, καθώς
και το Τμήμα Νομικών και Εταιρικών Υποθέσεων.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας μας,
όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναφέρουν κάθε πε-
ρίπτωση παραβίασης των Αρχών του Κώδικα, ώστε να αν-
τιμετωπίζονται άμεσα προς όφελος όλων και να αποδίδεται
δικαιοσύνη. 
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια ειδική διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (codeofconduct@nireus.com). 
Κάθε επικοινωνία προς τη συγκεκριμένη διεύθυνση παρα-
λαμβάνεται και εξετάζεται ως προς την ορθότητά της, υπό
αυστηρή εμπιστευτικότητα, από το Τμήμα Νομικών και Εται-
ρικών Υποθέσεων. 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ο Όμιλος διατηρεί τα στοιχεία των εργαζομένων του, τα
οποία δεν αποτελούν στοιχεία ειδικών κατηγοριών δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 9 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και δεδομένων
που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που ανα-
φέρονται στο άρθρο 10 του  ιδίου Κανονισμού, αλλά συνήθη
στοιχεία που είναι απαραίτητα εκ του Νόμου για την πρόσ-
ληψη και την αμοιβή των εργαζομένων.

Αναφορικά με την προστασία των αναλυτικών στοιχείων

Κανονιστική Συμμόρφωση  
Αρχή 10

Ενημερώνουμε άμεσα μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου, αλλά και με προφο-
ρικές διευκρινήσεις, όπου χρειάζεται, τα
στελέχη του Ομίλου και όλους τους ερ-
γαζομένους όταν απαιτείται, για νέους
νόμους και κανονισμούς που αφορούν
στη λειτουργία μας (συμπεριλαμβανομέ-
νων των εργασιακών θεμάτων). 

Για όσους εργαζόμενους δεν έχουν πρό-
σβαση σε υπολογιστή αναρτούμε τις
σχετικές ανακοινώσεις στους πίνακες
ανακοινώσεων της εταιρείας που βρί-
σκονται τοποθετημένοι σε κατάλληλα
και προσβάσιμα σημεία.

GRI 103-1

GRI 103-2



Τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ άλλων
στις συνεδριάσεις της Ε.Ε αναλύονται παρακάτω:
► Παρουσίαση του Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου 2017.
► Ανασκόπηση των Διαδικασιών του Ομίλου.
► Παρουσίαση και συζήτηση νέου νόμου 4449/2017 για τη  

διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων για τις εταιρείες 
Δημοσίου Συμφέροντος, τις υποχρεώσεις εξωτερικών 
ορκωτών ελεγκτών, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 
της Επιτροπής Ελέγχου και το νέο πλαίσιο σχέσης 
μεταξύ Ελεγκτή και Ελεγχόμενου.

• Παρουσίαση και συζήτηση επί των τριμηνιαίων Εκθέ-
σεων Εσωτερικού Ελέγχου.
► Παρουσίαση, συζήτηση και έγκριση Ετήσιων και 

Ενδιάμεσων Οικ. Καταστάσεων.
► Επισκόπηση τελικού σχεδίου Εσωτερικών Διαδικασιών 

Εταιρείας.
► Εξελίξεις αναχρηματοδότησης δόσεων πυρόπληκτων 

δανείων.
► Εκθέσεις CRO.
► Συζήτηση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας λόγω μετατροπής ομολογιών σε μετοχές και 
τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ως αποτέλεσμα της υφιστάμενης αποτελεσματικής δομής
του Ομίλου και της συνεχούς παρακολούθησης και τήρη-
σης όλων των κανονιστικών υποχρεώσεων, ο Όμιλος δεν
έχει υποστεί σημαντικά πρόστιμα ή μη χρηματικές κυρώ-
σεις για περιστατικά μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
και τους κανονισμούς, για το έτος 2017.

Επιπλέον, και το 2017, δεν έχει υπάρξει κανένα παράπονο
ή καταγγελία για:
► παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
► φαινομένων διαφθοράς, 
► παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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των εργαζομένων, ο Όμιλος έχει ήδη λάβει τα ενδεδειγμένα
μέτρα πρόσβασης σε αυτά μόνο εξουσιοδοτημένων ατόμων
και με συγκεκριμένη διαβάθμιση.
Επιπλέον, για την ενίσχυση της προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, ο Όμιλος υλοποιεί τις ακόλου-
θες πρακτικές:
► Όλοι οι χρήστες έχουν προσωπικούς κωδικούς για

πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο (Active Directory).
► Όλα τα αρχεία ή δεδομένα των επιμέρους τμημάτων-

διευθύνσεων έχουν επαρκή προστασία, αναλόγως των 
δικαιωμάτων που έχουν οριστεί από τον υπεύθυνο των 
δεδομένων (dataowner).

► Όλα τα εταιρικά προγράμματα χρησιμοποιούν τους 
δικούς τους μηχανισμούς ασφαλείας αναλόγως και της 
τεχνολογίας που έχει το κάθε πρόγραμμα (π.χ. το ERP - 
το Εμπορικό - Λογιστικό  σύστημα της Singular, το 
πρόγραμμα της παραγωγής - AquaManager,  κ.λπ. 
απαιτούν την χρήση επιπλέον κωδικού για την είσοδο 
στο πρόγραμμα, και επιπλέον παραμετροποίηση για το 
τι βλέπει ο κάθε χρήστης ξεχωριστά)  

Παράλληλα, ο Όμιλος χρησιμοποιεί όλες τις προσφερόμε-
νες μηχανογραφικές υπηρεσίες ασφαλείας από τη Διεύ-
θυνση Μηχανογράφησης (ΙΤ), οι οποίες περιλαμβάνουν:
► Εκπαίδευση και ενημέρωση χρηστών σε συγκεκριμένες 

διαδικασίες όπως για παράδειγμα τη συχνή αλλαγή 
κωδικών και τον επιπλέον έλεγχο σε θέματα 
αντιμετώπισης κακόβουλων emails, spam.

► Εκμάθηση συστημάτων και ειδικών προγραμμάτων, 
όπως προγράμματα καταπολέμησης ιών, τείχος 
προστασίας για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
αλλά και κεντρικό σύστημα αντιμετώπισης απειλών 
(UTM - Unified Threat Management), μαζί με 
συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης απειλών 
(IDS / IPSIntrusion Detection Systems / Intrusion 
Prevention Systems). 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί κάμερες στις εγκαταστάσεις του

για την προστασία προσώπων και αγαθών, χωρίς
ωστόσο να τηρούνται τα δεδομένα πέραν των 15 ημε-
ρών, όπως ορίζει η νομοθεσία. Ο Όμιλος συνεργάζεται
τόσο σε επίπεδο προμηθευτών όσο και σε επίπεδο πε-
λατών με εταιρείες και όχι με φυσικά πρόσωπα ενώ δεν
χρησιμοποιεί τα στοιχεία των πελατών και προμηθευτών
του για άλλους λόγους πέραν των εμπορικών συναλ-
λαγών.

Αρμόδια τμήματα
Υπεύθυνες για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων Κανο-
νιστικής Συμμόρφωσης στον Όμιλο είναι οι ακόλουθες δι-
ευθύνσεις: 
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Ο Όμιλος εντός του 2018 διενεργεί εκ
νέου αξιολόγηση από έγκριτο Διεθνή 
Ελεγκτικό Οίκο για το επίπεδο 
συμμόρφωσης στον Ευρωπαίκο 
κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, καθώς και των δικλείδων
ασφαλείας, εγγράφων και 
εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου 
να υλοποιήσει βελτιώσεις, εφόσον 
υποδειχθούν από τον Ελεγκτή.

Γενική Διεύθυνση Νομικών 
και Εταιρικών Θεμάτων

Νομική Υπηρεσία του Ομίλου
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Κανονιστική Συμμόρφωση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Διεύθυνση Ποιότητας

Τήρηση της νομοθεσίας
Διασφάλιση της άριστης ποιότητας 

που διέπει την παραγωγή 
και διάθεση των προϊόντων του Ομίλου

Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές 
και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τη νομοθεσία 

της Κεφαλαιαγοράς

Τμήμα Αδειών

Παρακολούθηση όλων των κανονιστικών 
και ατομικών υποχρεώσεων του Ομίλου 

σε ό,τι αφορά το αδειοδοτικό σκέλος 
των δραστηριοτήτων (άδειες λειτουργίας, 

περιβαλλοντικοί όροι κ.λπ.)

Διαδικασίες Λειτουργίας

Το 2017 υλοποιήθηκε το έργο Επισκόπησης και Βελτίω-
σης των Διαδικασιών από Διεθνή Ελεγκτικό Οίκο το
οποίο παρουσιάστηκε με όλες τις επικαιροποιημένες και
νέες διαδικασίες στην Επιτροπή Ελέγχου.

Τα έργα αναβάθμισης όλων των πληροφοριακών συ-
στημάτων του Ομίλου προχώρησαν σημαντικά εντός
του 2017 και συνεχίζονται το 2018 με στόχο την αμεσό-
τητα, πληρότητα και διαφάνεια όλων των δεδομένων.

Επίδοση

ΣΥΝΕΔΡΙAΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΕΛEΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΜIΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ

συμμετοχή όλων των μελών 
είτε αυτοπροσώπως, 
είτε δια πληρεξουσίου

συμμετοχή όλων των μελών 
είτε αυτοπροσώπως, 
είτε δια πληρεξουσίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ EΛΕΓΧΟΣ  ΟΜIΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ

2015 2017

2016 2017

4 6

6 6

Συνεδριάσεις Συνεδριάσεις

Αριθμός 
συναντήσεων με
την Επιτροπή 

Ελέγχου

Αριθμός 
συναντήσεων με
την Επιτροπή 

Ελέγχου

Έτος Έτος

Έτος Έτος

συμμετοχή όλων των μελών 
είτε αυτοπροσώπως, 
είτε δια πληρεξουσίου

2016 6
ΣυνεδριάσειςΈτος

2015

Αριθμός 
συναντήσεων με
την Επιτροπή 

Ελέγχου

Έτος

18

Η Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε) 
κατά την διάρκεια της χρήσεως 2017 (01/01/2017-31/12/2017) 

πραγματοποίησε συνολικά 6 συνεδριάσεις στις παρακάτω ημερομηνίες:

20/02/2017 28/03/2017 27/06/2017 08/09/2017 23/10/2017 24/10/2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥGRI 103-3

GRI 419-1
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O Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ μέσω της υπεύθυνης παραγωγής και
διάθεσης των προϊόντων του, παρέχει στους καταναλωτές
προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας. Παράλληλα, μέσα από
τη λειτουργία του δημιουργεί εισοδήματα, τόσο άμεσα
στους εργαζομένους του όσο και έμμεσα στους προμη-
θευτές και συνεργάτες του. Με τον τρόπο αυτό στηρίζει
την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της περιφέρειας, προστα-
τεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον.
Η δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί ση-
μαντικό θέμα για τον Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ. Ο Όμιλος αναγνω-
ρίζει το μέγεθος της επίδρασής του στις τοπικές κοινωνίες

στις οποίες δραστηριοποιείται, σε διάφορες φάσεις της
αλυσίδας αξίας στην οποία συνεισφέρει, αλλά και τη ση-
μαντικότητα της επίδρασης των ίδιων των τοπικών αυτών
κοινωνιών στην επίτευξη των στόχων και της στρατηγικής
του. Ο ενεργός ρόλος του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ στη στήριξη
των τοπικών κοινωνιών εκφράζεται κυρίως μέσα από:
► τις προϊοντικές δωρεές και χορηγίες,
► τις εκπαιδευτικές και άλλες δράσεις,
► την ανάπτυξη του εθελοντισμού,
► τη σταθερή επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες.
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Δημιουργία Αξίας στις Τοπικές Κοινωνίες 

Χορηγία προϊόντων μας στο Γηροκομείο Πειραιά

Παράδοση προϊόντων μας στον
Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Κουβαρά

Προϊοντικές Χορηγίες

NIREUS STAR 1 Το πλεόν σύγχρονο σκάφος του στόλου μας που ναυπηγήθηκε το 2017 σε ελληνικό ναυπηγείο , φέρει κύριο και βοηθητικό γερανό και μεταφέρει 50 t φορτίο

Οικονομική Ενίσχυση

Το 2017, προχωρήσαμε στην ενίσχυση αθλητικών
και πολιτιστικών συλλόγων, εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων και συλλόγων υγείας με το συνολικό ποσό
των €13.580. 

Παράλληλα, προχωρήσαμε το καλοκαίρι του 2017
σε μια σπουδαία προσφορά προς την Α.Μ.Κ.Ε «Με
Την Καρδιά Μας» χρηματικού ποσού €500 για την
υλοποίηση του έργου: 
«Θωρακίζουμε τις παραλίες, δημιουργούμε σταθ-
μούς Α΄ Βοηθειών». Οι σταθμοί αυτοί εγκαταστά-
θηκαν στις παραλίες της Ναυπάκτου, ώστε οι
λουόμενοι να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς.
Με την καθοδήγηση ναυαγοσώστη και τη χρήση του
φαρμακευτικού υλικού που περιείχαν οι σταθμοί
αυτοί, αντιμετωπίστηκαν άμεσα 15 θαλάσσια περι-
στατικά.

Το 2017 ενισχύσαμε οργανι-
σμούς, ναούς, μη κυβερνητικές
οργανώσεις και Ιδρύματα με
προϊόντα μας, συμβάλλοντας
στην αντιμετώπιση του επισιτι-
στικού προβλήματος και κατ’
επέκταση στο 2ο Στόχο (Μηδε-
νική Πείνα) Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Ο.Η.Ε. Συγκεκριμένα χορηγή-
θηκαν 7.903 κιλά ψάρια, αξίας
€25.935. 
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Εθελοντική αιμοδοσία στα κεντρικά γραφεία στο Κορωπί

Συνάδελφοι στον αγώνα Lepanto Run στην Ναύπακτο

Εθελοντική Δράση από τους Εργαζόμενους της 
Λευκάδας

Οι εργαζόμενοι της μονάδας της Λευκάδας τον Φε-
βρουάριο του 2017 προσέφεραν τρόφιμα στην εκ-
κλησία της Αγίας Παρασκευής Παλαίρου, η οποία
στηρίζει 50 οικογένειες.

Συμμετοχή συναδέλφων στο Γύρο Ναυπάκτου- 
Lepanto Run

Στις 2 Απριλίου διεξήχθη στην Ναύπακτο ο 11ος
Γύρος Ναύπακτου των 7.500 μ και ο 3ος Ημιμαρα-
θώνιος Ναύπακτου των 21.000 μ. Σημαντική ήταν η
συμμετοχή συναδέλφων μας από τον Ιχθυογεννητικό
Σταθμό της Χιλιαδούς και τη μονάδα πάχυνσης της
Φωκίδας. 

Πασχαλινό Παζάρι 2017

Στις 7 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γρα-
φεία του Ομίλου στο Κορωπί, το ετήσιο Πασχαλινό Πα-
ζάρι. Περίτεχνα είδη (κατασκευές, καλλυντικά,
λαμπάδες κ.λπ.)  κατασκευάστηκαν από συναδέλφους
σε όλον τον Όμιλο, και  στη συνέχεια διατέθηκαν προς
αγορά στους συναδέλφους στα κεντρικά γραφεία, προ-
κειμένου τα έσοδα να διατεθούν σε  ευπαθείς οικογέ-
νειες του Ομίλου.

Συνάδελφοι στον αγώνα No Finish Line με τον Ολυμπιονίκη κ. Ν. Κακλαμανάκη

Συμμετοχή στον Φιλανθρωπικό Αγώνα 
«ΝΟ FINISH LINE»

Ο φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου πραγματοποιήθηκε
στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρ-
χος από τις 26 ως τις 30 Απριλίου. Ο κάθε συμμετέχων
μπορούσε να τρέξει/περπατήσει όσο ήθελε και για κάθε
ένα χιλιόμετρο, ο διοργανωτής Αθλητικός Σύλλογος
Ερμής έδινε €0,50 στην Οργάνωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΙΔΙ». Την εταιρική μας ομάδα εκπροσώπησαν 35 συ-
νάδελφοι με οικογένειες και φίλους τους, καλύπτοντας
συνολικά 155 χλμ.

Αιμοδοσία

Ο Όμιλος έχει δικό του σύλλογο στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ μέσω του ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ. Με με-
γάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ομιλική
εθελοντική αιμοδοσία (τα προηγούμενα 21 χρόνια οι
αιμοδοσίες γίνονταν αποσπασματικά μέσα στο χρόνο),
την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου που έχει ορι-
στεί και ως «Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας
Νηρέα». Το 2017 κατόπιν σχετικών αιτημάτων διαθέ-
σαμε 45 φιάλες σε συναδέλφους και συγγενείς α’ βαθ-
μού αυτών.

Συμμετοχή στον 7ο διάπλου Β. Ευβοϊκού κόλπου

Στις 26 και 27 Αυγούστου  στη Λίμνη Ευβοίας στο πλαίσιο του «ΣΚΥΛΛΙΑ 2017»  πραγματοποιήθηκε ο 7ος διάπλους
του Β. Ευβοϊκού κόλπου 2017 (14.500 μ.) Πρόκειται για μία διοργάνωση μαραθώνιας κολύμβησης από τον Όμιλο
Ερασιτεχνών Αλιέων Λίμνης «Ο Ποσειδών» στο πλαίσιο του μακροβιότερου Περιφερειακού Πολιτιστικού Φεστιβάλ
«Ελύμνια 2017» και υπό την Αιγίδα του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Ο Όμιλος υπήρξε χορηγός των
αγώνων, βοηθώντας με τα σκάφη του στη διεξαγωγή αυτών.

Με τις τοπικές Αρχές στον Σκυλλία 2017

Εταιρικός Εθελοντισμός
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Συμμετοχή στον 6ο ημιμαραθώνιο
Χίου 

Ο Όμιλος, όπως κάθε χρόνο, τίμησε την
γενέτειρά του, την Χίο, και εκτός από
την οικονομική ενίσχυση που παρείχε
για την διοργάνωση του κορυφαίου για
το νησί αγώνα που πραγματοποιείται
κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του
Αυγούστου, είχε αρκετές συμμετοχές
εργαζομένων του, αλλά και μεγάλη εθε-
λοντική παρουσία από τους συναδέλ-
φους της Χίου.

Συμμετοχή της εθελοντικής ομάδας του Νηρέα στο 9ο Race for the Cure από το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ 

Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου συμμετείχαμε για άλλη μια χρονιά στο Race for the Cure ενάντια στον καρκίνο του μαστού
με 58 συμμετοχές εργαζομένων. Σε 2 πανέμορφες διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας μέσα σε μοναδική ατμόσφαιρα,
γυναίκες, άνδρες και παιδιά έγιναν μέρος μιας παγκόσμιας αλυσίδας ενάντια στον καρκίνο του μαστού, έτρεξαν ή περ-
πάτησαν, γιόρτασαν τη ζωή μαζί με τις survivors και στήριξαν το έργο του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», διαδίδοντας το
μήνυμα πως ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ανίκητος.

Εργαζόμενοι - εθελοντές μας στον Ημιμαραθώνιο Χίου

Μέλη της ομάδας εθελοντικών δράσεων του Ομίλου μας στο Race for the Cure

Εθελοντική Δράση για τους Πλημμυροπαθείς 
στη Μάνδρα Αττικής

Σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους πληγέντες
από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής, η Ομάδα Εθελοντι-
κών Δράσεων  του Ομίλου μας οργάνωσε εθελοντική δράση με
σκοπό να συγκεντρωθούν τρόφιμα μακρά διάρκειας για τους πλη-
γέντες. Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι του Ομίλου συγκέντρωσαν 25
κιβώτια με γάλα μακράς διαρκείας και κονσέρβες τροφίμων. Τα πα-
ραπάνω είδη παραδώσαμε στις 5 Δεκεμβρίου στον Κοινωνικό Παν-
τοπωλείο του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. 

Παράδοση των προϊόντων μας στο Δημαρχείο Μάνδρας 
Ειδυλλίας μετά την φονική πλημμύρα στην Μάνδρα Αττικής

Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής

Ο θεσμός αυτός ξεκίνησε το 2005 και για 12 χρόνια διοργανώνεται με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή. Το θέμα που επι-
λέχθηκε για το 2017 ήταν «30 Χρόνια Νη-

ρέας!» αφού το 2018 ο Όμιλος
συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας.
Βραβεύονται με απόφαση της κριτικής
επιτροπής οι 6 καλύτερες ζωγραφιές. Το
έπαθλο του πρώτου βραβείου είναι €500
και τα υπόλοιπα 5 βραβευθέντα έργα
έχουν ως έπαθλο €100. Όλα τα παιδιά
που συμμετέχουν, ανεξάρτητα από την
βράβευση, λαμβάνουν ένα αναμνηστικό
συμμετοχής και ένα δώρο σχετικό με το
θέμα. Τα βραβευθέντα έργα κοσμούν το
ημερολόγιο μας και τα κεντρικά γραφεία
του Ομίλου και κάποια από αυτά «μετα-
τρέπονται» στις Χριστουγεννιάτικες εται-
ρικές μας κάρτες.

Καθαρισμός Λιμανιού Καρδαμύλων 

Ο Όμιλος Σκαφών Χίου, κατόπιν προτροπής του Λιμενικού Σταθμού Καρδαμύ-
λων και σε συνεργασία με τη Δημοτική Ενότητα, έστησε μια γιγαντιαία επιχεί-
ρηση για τον καθαρισμό του τοπικού λιμανιού. Πάνω από 100 άτομα συνέβαλλαν
στον ουσιαστικό καθαρισμό του Λιμανιού. Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ παραχώρησε έναν
πλωτό γερανό, ενώ και πολλοί εργαζόμενοι βοήθησαν στο έργο αυτό.

Εργαζόμενοι - εθελοντές μας στον καθαρισμό του λιμανιού στα Καρδάμυλα Χίουπινα
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Επίσκεψη 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας στην Καστέλλα

Το 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, στο πλαίσιο του μαθήματος
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, επισκέ-
φθηκε στις 29 Μαρτίου τις εγκαταστάσεις μας στην Κα-
στέλλα. Οι μαθητές συνοδεύονταν από 3 καθηγητές και
ξεναγήθηκαν στον Όμιλο, επιδεικνύοντας μεγάλο ενδια-
φέρον για τον τομέα δραστηριοποίησής μας.

Εκπαιδευτική Επίσκεψη Δημοτικού Σχολείου στον 
Ιχθυογεννητικό Σταθμό της Χίου

Στις 23 Μαΐου είχαμε επίσκεψη από 38 παιδιά του Δημο-
τικού σχολείου Θυμιανών Χίου, τα οποία  ξεναγήσαμε
στα επιμέρους τμήματα του σταθμού.

Επίσκεψη Βελγικού Κολλεγίου ΣΕΦ 
στον Ιχθυογεννητικό Σταθμό Χιλιαδούς

Στις 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον ιχθυο-
γεννητικό σταθμό της Χιλιαδούς του OLV College, το οποίο
είναι κολλέγιο για σεφ από το Βέλγιο. Οι μαθητές μαζί με
τους καθηγητές τους ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του
σταθμού και ήρθαν σε επαφή με τις διαδικασίες παραγω-
γής του σταθμού. Εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα με το Τμήμα
των λαρβών και των γεννητόρων, με την παρατήρηση των
αβγών και με τη διαδικασία μεταφοράς ψαριών με τη
χρήση αντλίας. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν την μονάδα
Πάχυνσης στη Φωκίδα, καθώς και στον χώρο του συ-
σκευαστηρίου, όπου παρατήρησαν όλη την γραμμή παρα-
γωγής μέχρι το τελικό προϊόν. 

Επίσκεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Plymouth 

Στις 28-30 Μαρτίου μας επισκέφτηκε ο υπεύθυνος του
Μεταπτυχιακού «Αειφόρος Υδατοκαλλιέργειας» του Πα-
νεπιστημίου Plymouth συνοδευόμενος από 14 φοιτητές.
Στo πλαίσιο της συνεργασία μας, τους συνοδεύσαμε σε
κάποιες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Εύ-
βοιας, στο εργοστάσιο τροφών της Πάτρας και στη μετα-
ποίηση στο Κορωπί. Κατά τη διάρκεια των σύντομων
αυτών επισκέψεων έγινε παρουσίαση του Ομίλου, των
παραγωγικών δυνατοτήτων της, καθώς και των ερευνη-
τικών προτεραιοτήτων της. 

Επίσκεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
στον Ιχθυογεννητικό Σταθμό Χιλιαδούς 

Στις 27 Απριλίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μετα-
πτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών
του ΤΕΙ Μεσολογγίου στον ιχθυογεννητικό  σταθμό της Χι-
λιαδούς. Έγινε περιγραφή των παραγωγικών διαδικασιών
από το διευθυντή του σταθμού και στη συνέχεια πραγμα-
τοποιήθηκε ξενάγηση στα Τμήματα της ζωντανής τροφής,
των λαρβών, των γεννητόρων και της προπάχυνσης. Οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρατηρή-
σουν στο μικροσκόπιο δείγματα Rotifer και Artemia,
καθώς επίσης και αβγά και προνύμφες λαβρακιού και τσι-
πούρας. Οι φοιτητές ενθουσιάστηκαν από όλα αυτά που
είδαν και άκουσαν για την παραγωγή του γόνου των με-
σογειακών ψαριών.

Επίσκεψη Μαθητών του 9ου Γυμνασίου Καλλιθέας 
στις Εγκαταστάσεις μας

Στις 5 Μαΐου επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Ομίλου
στο Κορωπί οι μαθητές του 9ου Γυμνασίου Καλλιθέας. 80
παιδιά τα οποία συνοδεύονταν από 6 καθηγητές φιλοξε-
νήθηκαν στα κεντρικά γραφεία όπου τους έγινε μια σύν-
τομη παρουσίασή του. Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν
το εταιρικό μας βίντεο, ενώ ακολούθησε πλήθος ερωτή-
σεων και αποριών από το σύνολο των μαθητών. Στη συ-
νέχεια, ξεναγήθηκαν στη μονάδα μεταποίησης, όπου έγινε
περιγραφή με απλά λόγια της όλης διαδικασίας μεταποί-
ησης των ψαριών μας. 

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Επίσκεψη ΔΙΕΚ Ιστιαίας – Αιδηψού στα 
Κανατάδικα 

Στις 24 Μαρτίου επισκέφθηκαν τον ιχθυογεν-
νητικό σταθμό μας στα Κανατάδικα Ιστιαίας οι
μαθητές του ΔΙΕΚ Ιστιαίας - Αιδηψού «Στέλε-
χος Διοίκησης και Οικονομίας του Τομέα
Αγροτικής Οικονομίας», στο πλαίσιο εκπαι-
δευτικών επισκέψεων που πραγματοποιούν
σε εγκαταστάσεις αγροτικών δραστηριοτή-
των της Β. Εύβοιας. Οι επισκέπτες μας ξενα-
γήθηκαν σε όλους τους τομείς της μονάδας
έχοντας την ευκαιρία να δουν όλα τα στάδια
της διαδικασίας εκτροφής. 
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ΧΡΟΝΙΑ

∆ηµιουργώντας αξία 
για τους 

Ανθρώπους µας

∆ηµιουργώντας αξία 
για το Περιβάλλον

∆ηµιουργώντας αξία 
για την αγορά 

και την κοινωνία

Απασχόληση

Ο 'Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ προάγει τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, καθώς και την πλήρη
απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους. H βραδεία
πρόοδος της κοινωνίας μας γενικά, απαιτεί να προχωρή-
σουμε στον εκσυγχρονισμό της οικονομικής και κοινωνι-
κής πολιτικής μας  με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας. 
Επομένως, 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. 

Παρά τις αντιξοότητες των τελευταίων ετών που αντιμε-
τωπίζει η χώρα, καταβάλαμε αξιοσημείωτες προσπάθειες
να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες , οι οποίες θα επι-
τρέψουν στο εργατικό δυναμικό μας να έχει ποιοτικές θέ-
σεις εργασίας χωρίς διακρίσεις. 

Ένας εκ των στόχων μας ήταν η εξασφάλιση της ίσης αμοι-
βής για εργασία ίσης αξίας καθώς και η διασφάλιση της
ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης των εργα-
ζομένων μας μέσω των ευκαιριών για δια βίου μάθηση.

Αρχές 1, 2, 3, 4, 5, 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ*

Τύπος
                                                                                                                      

 
Αριθμός εργαζομένων κατά σύμβαση εργασίας

Αορίστου                                               815                   251                             829                         261                            856              262

Ορισμένου                                              14                      15                               12                           18                              18                 7

Ασκούμενοι                                             -                        -                                  4                             -                                 2                  1

Σύνολο                                                  829                   266                             845                         279                            876              270

Αριθμός εργαζομένων κατά τύπο απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης                        819                   243                             838                         256                            870              255

Μερικής απασχόλησης                          10                      23                                7                            23                               6                 15

Σύνολο                                                  829                   266                             845                         279                            876              270

Ανθρώπινο δυναμικό κατά περιοχή

Αττική                                                     77                      80                               80                           84                              89                82

Αιτ/νια                                                   199                    47                              180                          48                             184               51

Αργολίδα                                                25                       4                                28                            4                               30                 4

Αχαΐα                                                      50                      10                               51                            9                               50                 9

Εύβοια                                                   197                    53                              217                          56                             202               49

Θεσπρωτία                                             64                      14                               65                           16                              69                15

Λευκάδα                                                 24                       0                                24                            1                               26                 1

Φωκίδα                                                  75                      20                               78                           23                              97                21

Χίος                                                       104                    32                              107                          34                             113               34

Italy                                                         2                        1                                 1                             1                                2                  1

Carboneras                                            14                       6                                14                            3                               14                 3

Σύνολο                                                  831                   267                             845                         279                            876              270

* Οι αριθμοί εργαζομένων δόθηκαν με ημερομηνία 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 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 ανέρχεται στο 100% επί του συνόλου των εργαζομένων.
* Ο αριθμός εργαζομένων για το 2016 αναπροσαρμόστηκε κατά 19 άτομα επιπλέον διότι εκ παραδρομής είχε υπολογιστεί εσφαλμένα το προηγούμενο έτος.

2015 2016 2017

Απασχόληση
Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων 

Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία 
Κατάρτιση και εκπαίδευση 

GRI 102-8, GRI 102-41



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 και τα Διεθνώς Αναγνωρισμένα Δι-
καιώματα.

Εκπαίδευση
Η συνεχής, γενική, αλλά και στοχευμένη εκπαίδευση του
ανθρώπινου δυναμικού έχει διαπιστωθεί ότι είναι πολύ ση-
μαντική για τον Όμιλο και τους ίδιους τους εργαζομένους.
Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων
εκπαίδευσης εντοπίζονται τα σημεία βελτίωσης και προσ-
διορίζονται οι ανάγκες. Στη συνέχεια καθορίζονται συγκε-
κριμένοι στόχοι, καθώς και το εκπαιδευτικό αντικείμενο που
απαιτείται για την υλοποίησή τους.
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Βασικές μας δεσμεύσεις, όσον αφορά στον Ανθρώπινο
Δυναμικό μας και οι οποίες αποτυπώνονται στον Ισχύοντα
Κανονισμό Εργασίας είναι:
▶ μη διάκριση λόγω φυλής, φύλου, θρησκεύματος, 

ιδεολογίας, χρώματος, καταγωγής, ηλικίας, ειδικών 
αναγκών, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών 
πεποιθήσεων, φύλου ή οικογενειακής κατάστασης 
σε οτιδήποτε αφορά την απασχόληση,  

▶ μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και 
δωροδοκίας, 

▶ οικοδόμηση αποτελεσματικών θεσμών σε όλα τα 
επίπεδα.

Ο Όμιλος δεσμεύεται να στηρίζει, ενθαρρύνει και διευκο-
λύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και
ευημερία των εργαζομένων, προσφέροντας τους πολλά
οφέλη. Τους ενθαρρύνουμε να αναπτύξουν τις επαγγελ-
ματικές δεξιότητες τους μέσα από την εγγραφή σε μαθή-
ματα σεμιναρίων και τη συμμετοχή σε συνέδρια για να
ενισχύσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

Για να διατηρήσουν τα υψηλότερα πρότυπα τιμιότητας,
διαφάνειας και λογοδοσίας, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται
να εκφράζουν τις απόψεις τους και τις ανησυχίες τους σε
οποιοδήποτε μέλος της διοίκησης.

Ο Όμιλος μας συμμορφώνεται με την Ελληνική Εργατική
Νομοθεσία για όλες τις δραστηριότητες της, καθώς και
τους τοπικούς νόμους και νομοθεσίες όλων των χωρών
στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Αυτά, μεταξύ άλλων,
απαγορεύουν όλες τις μορφές καταναγκαστικής και υπο-
χρεωτικής εργασίας να δίνουν δικαίωμα το δικαίωμα
στους εργαζόμενους να παραιτούνται από την εργασία
εθελοντικά και να ανταμείβουν επιπλέον ώρες εργασίας
με επιπλέον πληρωμή.

Έχουμε τέσσερα εργατικά συνδικάτα στην εταιρεία μας με
τα οποία επικοινωνούμε ανοιχτά και συχνά. Έχουν έδρα τη
Χίο και την Εύβοια καθώς και στην Χιλιαδού της Ναυπά-

κτου και της Ηγουμενίτσας.

Δεν υποστηρίζουμε ή ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε μορφή
παιδικής εργασίας σε όλες τις δραστηριότητες μας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Λόγω της ευρείας διασποράς των καταστημάτων μας η
ΝΗΡΕΥΣ είναι, στις περισσότερες περιοχές ο μεγαλύτερος
και πλέον προτιμώμενος εργοδότης. Η επιλογή του προ-
σωπικού μας βασίζεται στα προσόντα, την επαγγελματική
εμπειρία και εάν είναι απαραίτητο στις προσωπικές συνεν-
τεύξεις χωρίς διακρίσεις π.χ. λόγω φύλου ή/και ηλικίας.
Μια διαδικασία πρόσληψης που εγκρίθηκε από τη Διοί-
κηση του Ομίλου και ακολουθείται αυστηρά από όλα τα
υποκαταστήματα.

Όλοι οι εργαζόμενοι υπογράφουν σύμβαση απασχόλησης
κατά την πρόσληψη η οποία περιλαμβάνει, την ημερομηνία
πρόσληψης, τον τόπο εργασίας, το ωράριο εργασίας, τον
τίτλο εργασίας, τις μισθολογικές συμβάσεις που ισχύουν
για τη συγκεκριμένη εργασία, καθώς και τους σχετικούς
νόμους που καθορίζουν το ποσό της αποζημίωσης σε πε-
ρίπτωση ακούσιας διακοπής της απασχόλησης. Οι κυβερ-
νητικές αρχές εξετάζουν τους μισθούς των εργαζομένων
κατά τη στιγμή της μίσθωσης και κάθε φορά που πραγμα-
τοποιείται αλλαγή, επαληθεύουν ότι οι διατάξεις περί επι-
τοκίων και υπερωριών είναι ίσες ή μεγαλύτερες των
ελάχιστων συντελεστών που ισχύουν για κάθε εργασία. Οι
ίδιες αρχές ελέγχουν επίσης ότι δεν υπάρχει παράνομη ή
καταναγκαστική εργασία.

Όσον αφορά στην υποστήριξη μας για την κατάργηση της
παιδικής εργασίας, στο έντυπο αίτησης για απασχόληση,
ζητούμε πληροφορίες σχετικά με την ηλικία των αιτούν-
των για να διασφαλίσουμε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη,
κατά την πρόσληψη, άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Το
προσωπικό μας έχει της εξής ηλικιακή κατανομή:
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Ηλικιακή ομάδα (%)

                      20-30                                                           6,8%
                      31-40                                                          29,3%
                      41-50                                                          38,7%
                        50+                                                            25,2%

Στον Όμιλο εφαρμόζουμε μία σειρά μέτρων, διαδικασιών
και δεσμεύσεων που ενδυναμώνουν τη δέσμευσή μας για
την υποστήριξη των Αρχών 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Ο.Η.Ε.,
όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.
▶ Η στήριξη και ο σεβασμός της προστασίας των διεθνώς 

διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων.
▶ Η μη συνέργεια στην καταπάτηση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων.
▶ Η προάσπιση της ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι και η

αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος για 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

▶ Η προάσπιση της εξάλειψης κάθε μορφής 
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

▶ Η προάσπιση της ουσιαστικής κατάργησης της 
παιδικής εργασίας.

▶ Η προάσπιση της εξάλειψης των διακρίσεων σε σχέση με 
τις προσλήψεις και την απασχόληση.

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ διασφαλίζει την ελευθερία στον συνδι-
καλισμό γι’ αυτό και υπάρχουν τρία σωματεία εργαζομένων
με τα οποία η Διοίκηση διατηρεί ανοιχτή και συχνή επικοι-
νωνία. Εφαρμόζει πιστά τη νομοθεσία που αποκλείει κάθε
μορφής καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία. Σύμφωνα
με τις αρχές που διέπουν τον Όμιλο και την τήρηση του Οι-
κουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., δεν υποστηρίζει ούτε εν-
θαρρύνει την παιδική εργασία. Αυτό αναφέρεται και σε

Αρχές 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τις Εργασιακές Συνθήκες

Εκπαίδευση συναδέλφων από το τμήμα Πωλήσεων - Ξενάγηση σε μονάδα πάχυνσης στο Αλιβέρι
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2016

Θέμα

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Ηγουμενίτσα)                                                        98                            20                                        Μάιος

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Αλιβέρι)                                                                 33                            10                                        Μάιος

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Φωκίδα)                                                                66                            26                                       Ιούνιος

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Αστακός)                                                              219                           26                                       Ιούλιος

Υγεία και ασφάλεια (Ψαχνά,Αρτάκη,Πυργουλάκι, K.AGRI)                                         84                            36                                    Νοέμβριος

Υγεία κ ασφάλεια (Κανατάδικα-Γιάλτρα-Κόφινας)                                                     82                            28                                   Δεκέμβριος

HACCP Αλιβέρι                                                                                                             7                             20                                    Νοέμβριος

Σεμινάριο Τεχνικών ασφαλείας                                                                                    6                              7                                       Απρίλιος

Ανάλυση διατάξεων ΦΠΑ                                                                                            12                            12                                      Απρίλιος

Paperless office                                                                                                           8                              8                                       Απρίλιος

Ατομικά Προγράμματα

Εκπαίδευση στελεχών αποθήκης                                                                                  1                              8                                       Μάρτιος

Ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων                                                                            1                             12                                      Μάρτιος

Management essentials                                                                                               1                              8                                       Μάρτιος

Νοθεία και απάτη στα τρόφιμα                                                                                      1                              8                                        Ιούλιος

Αγγλικά                                                                                                                        2                            158                                  Όλο το έτος

Μεταπτυχιακό Οικονομικής Διοίκησης                                                                          1                             60                                    Νοέμβριος

Σύνολο                                                                                                                       622                       15.822                                         

Εργαζόμενοι                              Ώρες                                      Περίοδος

Ομαδικά Προγράμματα

Με γνώμονα αυτό, πραγματοποιήθηκαν το 2017 οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δράσεις:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2017

Θέμα

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Χίος)                                                                     82                            22                                  Φεβρουάριος

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Κορωπί)                                                               114                           34                               Ιούνιος - Ιούλιος

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Πάτρα)                                                                  60                            12                                      Μάρτιος

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Λευκάδα)                                                              21                             8                                         Μάιος

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Αργολίδα)                                                             23                             5                                       Μάρτιος

HACCP (Αστακός)                                                                                                       53                            14                                        Μάιος

HACCP (Χίος)                                                                                                              33                            14                                        Μάιος

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και ΚΦΑΣ                                                           18                            12                                       Ιούνιος

Εκπαίδευση Basic & Intermediate Excel (Κορωπί)                                                      57                           112                               Μάρτιος - Μάιος

Spin selling skills                                                                                                         10                            18                                      Aπρίλιος

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

επιχειρήσεων & μεθοδολογία υλοποίησης                                                                     2                              8                                        Ιούνιος

Πως εφαρμόζεται η νέα ασφαλιστική νομοθεσία                                                           3                              8                                   Φεβρουάριος

Ατομικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακό Οικονομικής Διοίκησης                                                                         1                            100                          Απρίλιος - Δεκέμβριος

Εγγραφή, χρήση και τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων                                 1                              8                                   Φεβρουάριος

Ολοκληρωμένο σεμινάριο μισθοδοσίας στη νέα εργατική νομοθεσία                            1                             36                                   Σεπτέμβριος

Ισπανικά                                                                                                                      1                             30                                Μάρτιος-Ιούνιος

Σύνολο                                                                                                                       480                       14.881                                         

Εργαζόμενοι                              Ώρες                                      Περίοδος

Ομαδικά Προγράμματα

Εκτός από την υγεία και ασφάλεια στην εργασία που ήταν
και πάλι το κύριο θέμα των περισσότερο αναλογικά ωρών
κατάρτισης που παρείχε ο Όμιλος, δόθηκε έμφαση στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων πώλησης, σε θεματικές φορολογι-
κών/ασφαλιστικών μεταβολών και σε ενότητες πληρο-
φοριακών συστημάτων.

Στο πρόγραμμα πωλήσεων «Spin selling skills» που υλο-
ποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της θυγατρικής Kegoagri
τον Απρίλιο του 2017, συμμετείχαν στελέχη πωλητές, κτη-
νίατροι, από την Kegoagri από τις Βιομηχανικές πωλήσεις
της Νηρεύς και την Πρωτεύς εξοπλισμοί. Σκοπός του σε-
μιναρίου ήταν να βοηθήσει τα στελέχη να αναδείξουν το
συμβουλευτικό τους ρόλο και να διερευνήσουν ενδελε-
χώς τις ανάγκες των πελατών δημιουργώντας από κοινού
αξία.

Τον Μάρτιο και Μάιο του 2017 πραγματοποιήθηκαν σεμι-
νάρια υγείας και ασφάλειας τροφίμων HACCP από πιστο-
ποιημένο εισηγητή του ΕΦΕΤ συνολικής διάρκειας 28
ωρών. Αναφέρθηκαν προτάσεις για την ατομική υγεία και
υγιεινή των εργαζομένων, για την υγιεινή κατά την παρα-
λαβή των πρώτων υλών, την προετοιμασία των τροφίμων
και την αποθήκευση τους. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν
οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των βακτη-
ρίων καθώς και  θεματικές όπως η απολύμανση των

χώρων, του εξοπλισμού και των σκευών που έρχονται σε
επαφή με τα τρόφιμα.

Υλοποιήθηκαν και εσωτερικές εκπαιδεύσεις στο Κορωπί
για τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και την ανά-
λυση και ερμηνεία του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων του
Νόμου 4308, διάρκειας 18 ωρών.

Επίσης, κατά τη διάρκεια Μαρτίου-Μαΐου πραγματοποι-
ήθηκαν στο Κορωπί σεμινάρια ECDL ενοτήτων Core και
advanced με τη συμμετοχή 57 ατόμων και συνολικής
διάρκειας 112 ωρών.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης στελεχών αναλόγως θέσης εργα-
σίας και αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης σε συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, διάρκειας
100 ωρών.

Το σύνολο των ωρών που παρείχε ο Όμιλος σε κατάρτιση
ανήλθε σε 14.881 με συμμετοχή 480 εργαζομένων από τα
κεντρικά γραφεία και τα υποκαταστήματα στην περιφέρεια,
συνολικής επένδυσης €36.705.

Το νέο σκάφος του στόλου μας ΝΗΡΗΙΔΑ τύπου καταμαράν. Κατασκευάστηκε σε ελληνικό ναυπηγείο και μπορεί να μεταφέρει 32t ωφέλιμο φορτίο



προέρχονται από την ανάλυση του εργασιακού 
περιβάλλοντος και τρόπους αποφυγής δυσμενών 
αποτελεσμάτων.

▶ Πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις από Γιατρούς 
Εργασίας, οι οποίοι τηρούν τους Ιατρικούς Φακέλους και 
εκδίδουν Βεβαιώσεις Ιατρικής Καταλληλόλητας των 

εργαζομένων.
▶ Υπάρχει φαρμακείο Α’ Βοηθειών σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των Γιατρών Εργασίας.
▶ Γίνεται υποχρεωτική χρήση μέτρων Ατομικής Προστασίας 

(Μ.Α.Π.).
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Ο υπεύθυνος τρόπος διαχείρισης των θεμάτων υγείας και
ασφάλειας εργαζομένων στον Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ, συμβάλλει
στην επίτευξη του 3ου στόχου (Καλή Υγεία και Ευημερία)
και του 8ου στόχου (Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική
Ανάπτυξη) Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. Μέσω της
προσέγγισης αυτής διασφαλίζονται υγιείς συνθήκες δια-
βίωσης και προάγεται η ευημερία για όλους. 

Στόχος του Ομίλου είναι οι εργαζόμενοι να εργάζονται σε
ένα αξιοπρεπές περιβάλλον εργασίας, στο οποίο υπάρχει
σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων, τήρηση των
συλλογικών συμβάσεων, πρόσβαση στην κατάρτιση και
δια βίου μάθηση και παροχή κοινωνικής ασφάλισης.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου απασχολούνται ως ιχθυεργά-

τες, ταϊστές, εργατοτεχνίτες, συντηρητές, εργοδηγοί,
δύτες, νυχτοφύλακες κ.ά. σε όλες τις χερσαίες και θαλάσ-
σιες εγκαταστάσεις, έχοντας να αντιμετωπίσουν ορισμένες
φορές δύσκολες καιρικές συνθήκες, λόγω της φύσης της
εργασίας της ιχθυοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με την παραπάνω δέσμευση, εξασφαλίζοντας
ασφαλείς συνθήκες εργασίας, με τη λήψη διαφόρων μέ-
τρων προστασίας, όπως η χρήση μέτρων Ατομικής Προ-
στασίας (Μ.Α.Π.), αλλά και μέσω της συνεχούς
εκπαίδευσης και ενημέρωσης αναφορικά με τους κανόνες
ασφαλούς εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων, ελαχιστο-
ποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων, ενώ παράλληλα ευνο-
είται η παραγωγικότητα και η εμπιστοσύνη των
εργαζομένων στον Όμιλο.
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Ουσιαστικότητα

Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας
Στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, αναφέρονται οι κα-
νόνες, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, οι διαδικασίες,
καθώς και η ευρύτερη φιλοσοφία που διέπει τις σχέσεις του
ανθρώπινου δυναμικού με τον Όμιλο. Ο Κανονισμός είναι
αναρτημένος στους πίνακες ανακοινώσεων και σε κοινό-
χρηστο διαδικτυακό χώρο για ενημέρωση όλου του ανθρώ-
πινου δυναμικού.
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό:
▶ Η επιχείρηση μεριμνά για την τήρηση κανόνων Υγείας και 

Ασφάλειας στην εργασία.
▶ Οι προϊστάμενοι σε συνεργασία με τους Γιατρούς 

Εργασίας και Τεχνικούς Ασφαλείας έχουν την ευθύνη για 
την υλοποίηση  των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας του 
προσωπικού.

▶ Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με το 
σύνολο των οδηγιών του Ομίλου.

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών
Στον Όμιλο, έχουμε οργανώσει Σύλλογο Εθελοντών Αιμο-
δοτών για κάλυψη των σχετικών αναγκών των εργαζομέ-

νων και των οικογενειών τους και είμαστε εγγεγραμμένοι
στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών. Οι εργαζόμενοι ενημερώ-
νουν μέσω email την υπεύθυνη αιμοδοσίας του Ομίλου για
όλα τα στοιχεία του ασθενούς (νοσοκομείο, τηλέφωνα επι-
κοινωνίας, αριθμός φιαλών κάλυψης κ.α.) που στη συνέχεια
επικοινωνεί με το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής “ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΓΚ” με το οποίο συνεργάζεται ο Συλλογός μας για
την κάλυψη.
Το 2017 κατόπιν σχετικών αιτημάτων διαθέσαμε 45 μονά-
δες.

Εμβολιασμοί
Τα έτη 2016 και 2017 ο Όμιλος, στο πλαίσιο της Υγείας και
πρόληψης νοσημάτων του προσωπικού, σε συνεργασία με
τους Γιατρούς εργασίας πραγματοποίησε σε όσους εργαζό-
μενους το επιθυμούσαν, δωρεάν προληπτικούς εμβολια-
σμούς για την εποχική γρίπη και τον τέτανο. Το 2016 έγιναν
115 αντιγριπικά  και 191 αντιτετανικά εμβόλια σε εργαζό-
μενους από όλα τα υποκαταστήματα του Ομίλου ενώ το
2017 εμβολιάστηκαν 100 εργαζόμενοι για τη γρίπη και 40
για τον τέτανο."

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων  

Δέσμευση του Ομίλου μας είναι η διαφύλαξη της υγείας και της σω-
ματικής ακεραιότητας όλου του προσωπικού που εργάζεται στις εγ-
καταστάσεις του.

Επίδοση

Σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ, πραγμα-
τοποιούνται  σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατά-
ξεις, τακτικές επισκέψεις από Τεχνικούς ασφαλείας,
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι επιβλέ-
πουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την τήρηση των κανό-
νων ασφαλείας και εκπαιδεύουν το προσωπικό στη σωστή
χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Αξίζει να προστεθεί, η θέσπιση από τη Γενική Διεύθυνση Νο-
μικών και Εταιρικών θεμάτων διαδικασίας εντύπων μηνι-
αίας αναφοράς σε σχέση με τα θέματα υγιεινής, ασφάλειας
και λοιπών διοικητικών θεμάτων που αφορούν κάθε χερ-

σαία και θαλάσσια εγκατάσταση του Ομίλου. Το μηνιαίο αυτό
έντυπο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστα-
σης με την εποπτεία του προϊσταμένου του και διαβιβάζεται
μέσω email στη Γενική Διεύθυνση Νομικών και Εταιρικών
θεμάτων η οποία έχει και την ευθύνη να ενημερώσει άλλες
διευθύνσεις εφόσον απαιτείται. Κατά την περίοδο αναφοράς
της παρούσας Έκθεσης δεν υπήρξαν περιστατικά αναφορών
που χρειάστηκε να επικοινωνούν σε άλλες διευθύνσεις. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου:
▶ Είναι διαθέσιμες οι επικαιροποιημένες Μελέτες Εκτίμησης 

Επαγγελματικού Κινδύνου, από εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό, με όλα τα στοιχεία που 

Δείκτης
Επίδοσης
ΝΗΡΕΥΣ

Εκπαιδεύσεις προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας
Η Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας ήταν και το 2017 η κύρια θεματολογία των περισσότερων αναλογικά
ωρών εκπαίδευσης που παρείχε ο Όμιλος.

Το α’ εξάμηνο του 2017, υλοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις στα κεντρικά γραφεία στο Κορωπί και στα υποκαταστήματα
των Χίου, Πάτρα, Λευκάδα και Αργολίδα συνολικής διάρκειας 81 ωρών και με τη συμμετοχή 300 εργαζομένων.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την ασφάλεια και τη σήμανση των χώρων εργασίας, την ορθή χρήση
των Μέσων Ατομικής Προστασίας, τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, όπως σεισμός, πυρκαγιά κ.ά.

Το διετές πρόγραμμα για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το α’ εξάμηνο
του 2017 με τη συμμετοχή 882 εργαζομένων με ποσοστό άνω του 76% του συνόλου του προσωπικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2017 σε συνεργασία με τους κατά τόπους Προϊσταμένους και Τεχνι-
κούς ασφαλείας παραδόθηκαν είδη ρουχισμού μπουφάν, fleece, φόρμες εργασίας και είδη ατομικής προστασίας
Μ.Α.Π. για όλους τους εργαζομένους του Ομίλου ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας στην οποία απασχο-
λούνται και τη θέση εργασίας τους.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης συνεχίστηκε και εντός του 2017 καλύπτοντας όλα τα υποκαταστήματα  του Ομίλου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2016

Θέμα

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Ηγουμενίτσα)                                    98                                                 20                                        Μάιος
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Αλιβέρι)                                            33                                                 10                                        Μάιος
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Φωκίδα)                                           66                                                 26                                       Ιούνιος
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Αστακός)                                         219                                               26                                       Ιούλιος
Υγεία και ασφάλεια (Ψαχνά,Αρτάκη,Πυργουλάκι, K.AGRI)                    84                                                 36                                    Νοέμβριος
Υγεία και ασφάλεια (Κανατάδικα-Γιάλτρα-Κόφινας)                             82                                                 28                                   Δεκέμβριος

Εργαζόμενοι                                                            Ώρες                                  Περίοδος

Ομαδικά Προγράμματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2017

Θέμα

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Χίος)                                                 82                                                22                                  Φεβρουάριος
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Κορωπί)                                           114                                               34                               Ιούνιος - Ιούλιος
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Πάτρα)                                              60                                                12                                      Μάρτιος
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Λευκάδα)                                          21                                                 8                                         Μάιος
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Αργολίδα)                                         23                                                 5                                       Μάρτιος

Εργαζόμενοι                                                            Ώρες                                   Περίοδος

Ομαδικά Προγράμματα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2016 2017ΔΕΙΚΤΗΣ*
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ**                                                                                                                   2,65                                              2,79
ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ***                                                                                     0,000212                                      0,000373
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ****                                                                                                                         0,029                                            0,031

* Επισημαίνεται ότι κατά το αναφερόμενο έτος δε σημειώθηκαν θανατηφόρα ατυχήματα ή περιστατικά επαγγελματικής ασθένειας.
* Οι δείκτες του παραπάνω πίνακα αφορούν στις δραστηριότητες της Ελλάδας.
** Ο δείκτης τραυματισμών έχει υπολογιστεί ανά 1.000.000 ώρες εργασίας.
*** Ο δείκτης χαμένων ημερών εργασίας υπολογίστηκε από το σύνολο αναρρωτικών ημερών αδείας εξαιτίας εργατικού ατυχήματος ως προς το σύνολο των εργάσιμων ημερών
προσωπικού.
**** Ο δείκτης απουσιών υπολογίστηκε από το σύνολο των απουσιών του προσωπικού σε κάθε έτος προς το σύνολο των εργάσιμων ημερών. Ως απουσίες εννοούμε όλες τις
ημέρες απουσίας,τις ημέρες ασθενείας, την αδικαιολόγητη απουσία, την άνευ αποδοχών και την απεργία.

Η παραπάνω πληροφορία για τα έτη 2016-2017 δεν είναι διαθέσιμη ανά φύλο και ανά περιοχή.

GRI 103-1

Διαχείριση
GRI 103-2

GRI 103-3 GRI 403-2
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Ο δείκτης τραυματισμών του Ομίλου είναι χαμηλότερος
του αντίστοιχου δείκτη άλλων μεγάλων εταιρειών ιχ-
θυοκαλλιέργειας (σολομού), σύμφωνα με πληροφορίες
που περιλαμβάνουν δημοσιευμένες εκθέσεις Βιώσιμης
Ανάπτυξης.

Η φύση εργασίας της ιχθυοκαλλιέργειας σε συνθήκες,
όπως ακραία καιρικά φαινόμενα και η ποικιλομορφία και
επικινδυνότητα κάποιων θέσεων εργασίας αυξάνει κά-
ποιες φορές τον κίνδυνο για ατύχημα στο χώρο εργασίας. 

Το 2017 σε 1.076 άτομα προσωπικό είχαμε 6 ελαφριά
ατυχήματα στο χώρο εργασίας με δείκτη τραυματισμών
2.79 τα οποία αφορούσαν τραυματισμούς, όπως θλά-
σεις/διαστρέμματα άκρων, κοψίματα και εκδορές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το υπό εξέταση έτος δεν
παρουσιάστηκε κανένα θανατηφόρο ατύχημα ή περιστα-
τικό επαγγελματικής ασθένειας. Αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της εταιρικής κουλτούρας

του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ αποτελεί διαχρονικά η φροντίδα και η
ανάπτυξη των εργαζομένων του, καθώς και ο σεβασμός
και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους στην
εργασία.

Για το σκοπό αυτό, στον Όμιλο έχουμε θεσπίσει τον Κώ-
δικα Δεοντολογίας, όπως και πολιτικές εργασιακών σχέ-
σεων, προσλήψεων, εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Αυτά
περιλαμβάνουν  αδιαπραγμάτευτες ηθικές αξίες, όπως η
αξιοκρατία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη διαφο-
ρετικότητα.

Ο Όμιλος υποστηρίζει πιστά τις 10 αρχές του Οικουμενικού
συμφώνου του Ο.Η.Ε., οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων τη στήριξη και το σεβασμό των διεθνώς διακηρυγ-
μένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σχετικά με θέματα που
αφορούν στις ίσες ευκαιρίες και την αποφυγή διακρίσεων,
την Υγεία και Ασφάλεια, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι,
την εξάλειψη πάσης μορφής καταναγκαστικής εργασίας,

την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας και την
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Το ανθρώπινο δυναμικό έχει αναγνωριστεί ως ακρογω-
νιαίος λίθος στη δημιουργία αξίας στον Όμιλο, και αλλη-
λένδετο με την εξέλιξη και πρόοδό του.

Προτεραιότητα και επιδίωξη για τη συνεχή εξέλιξη του
Ομίλου είναι η εξάλειψη οποιασδήποτε ανισότητας, η από-
λυτη διαφάνεια και η δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού
κλίματος με συστηματική πληροφόρηση και επικοινωνία
σε θέματα σημαντικών/εργασιακών αλλαγών.

Με την ενσωμάτωση των Αρχών στις πολιτικές και τις
διαδικασίες του, ο Όμιλος συνεισφέρει στην επίτευξη
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και ειδικό-
τερα στον 5ο Στόχο (Ισότητα των Φύλων), στον 8ο
Στόχο (Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη)
και στον 10ο Στόχο (Λιγότερες Ανισότητες). 

Ουσιαστικότητα

Διαχείριση

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ θεωρεί όλους τους εργαζομένους του
μέλη της ίδιας κοινότητας, τους περιβάλλει με κατανόηση
και έχει τη βεβαιότητα ότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αισθά-
νονται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του και συμβάλ-
λουν στην υπεύθυνη λειτουργία του και την από κοινού
πρόοδο και ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος αντιμε-
τωπίζει το προσωπικό του ως το πολυτιμότερο άυλο περι-
ουσιακό στοιχείο του, αποδίδοντας σεβασμό στην
προσωπικότητα και τα δικαιώματα του κάθε μέλους της
εταιρικής αυτής οικογένειας. 

Θεμελιώδης βάση των ανωτέρω είναι οι διατάξεις του
Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας, ο οποίος ρυθμίζει τους
κανόνες, τις δεσμεύσεις αμφότερων μελών, καθώς και τη
σωστή συμπεριφορά προς τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας έχει εγκριθεί από την
αρμόδια κοινωνική αρχή (Διεύθυνση Κοινωνικής επιθεώ-
ρησης Ανατολικής Αττικής) βάσει της εργατικής νομοθεσίας
και έχει γνωστοποιηθεί  στο προσωπικό είτε ηλεκτρονικά
είτε μέσω αναρτήσεων σε εμφανή σημεία (πίνακες ανακοι-
νώσεων).

Βασική επιδίωξη είναι να αποτελεί έναν εργοδότη ίσων ευ-
καιριών για όλους τους εργαζόμενους, στους οποίους ανά-
λογα με τα προσόντα και τις ικανότητές τους, παρέχονται
προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και προόδου, χωρίς
διακρίσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα Άρθρα 6 και 7 του Εσωτερικού
Κανονισμού Εργασίας: 

▶ Καταβάλει κανονικά σε όλους τους εργαζόμενους τις 
δικαιούμενες αποδοχές και αποζημιώσεις, χορηγώντας 

σε αυτούς τα εκκαθαριστικά σημειώματα που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία.

▶ Παρέχει όλες τις νόμιμες άδειες στους εργαζόμενους.
▶ Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας  για την προστασία των εργαζομένων.
▶ Δεν αναμιγνύεται στις συνδικαλιστικές δραστηριότητες 

των εργαζομένων.

Παράλληλα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, οι αξίες
του Ομίλου είναι ενσωματωμένοι και στον Κώδικα Δεον-
τολογίας ο οποίος δίνει το στίγμα του Ομίλου προς κάθε συ-
ναλλασσόμενο, εργαζόμενο, μέτοχο και αποτελεί δέσμευση
για πρότυπη συμπεριφορά και συνεχή προσπάθεια βελτίω-
σης.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες
σε θέματα επιμόρφωσης, ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους
και μισθολογικής εξέλιξης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότη-
τας, πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Ο Όμιλος
ΝΗΡΕΥΣ αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η ευημερία των
εργαζομένων του και για αυτό φροντίζει να τους προσφέρει
δυνατότητες ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτή-
των τους μέσω συνεχών εκπαιδεύσεων και άλλων επιμορ-
φωτικών προγραμμάτων λειτουργώντας σε συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και σε ένα ευχάριστο εργα-
σιακό περιβάλλον.  

Σε επίπεδο Ομίλου, δεν υπάρχει καμία διάκριση που αφορά
στην εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων. Το ετήσιο εκ-
παιδευτικό πλάνο καθορίζεται μέσω των αποτελεσμάτων
του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού και σε συ-
νεργασία με τους υπευθύνους των εκάστοτε Διευθύνσεων. 
Παράλληλα, η ελευθερία της έκφρασης και της επικοινω-
νίας είναι εξασφαλισμένη μέσα από συγκεκριμένες διαδι-

Ανθρώπινα Δικαιώματα 
στην Εργασία  

Αρχές 1, 2, 3, 4, 5, 6

Η ομάδα της ιχθυοπαθολογίας στην Ναύπακτο

GRI 103-1

GRI 103-2



Τα έτη 2016 και 2017:
▶ Δεν υπήρξε καμία καταγγελία κατά της εταιρείας για 

παράβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για περιστατικά 
διακρίσεων.

▶ Η αναλογία γυναικών στο σύνολο του προσωπικού δια
μορφώθηκε σε αντίστοιχα επίπεδα, από 24,8% το 2016 
σε 23,56% το 2017. 

▶ Στην ομάδα Ανώτερης διοίκησης η αναλογία ανδρών-
γυναικών βρίσκεται στο 28,57% σταθερά τα έτη 2016 
και 2017.

▶ Αναφορικά με τις ομάδες των διοικητικών υπηρεσιών 
το  ποσοστό των γυναικών διαμορφώνεται στο 72,56% 
το 2016 και 70,08% το 2017.
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κασίες που έχει θεσπίσει ο Όμιλος. Συγκεκριμένα, στον
Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ λειτουργεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας
και αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε εργαζομένου η
δυνατότητα αναφοράς παραβάσεων του Κώδικα Δεοντο-
λογίας ή/και των Πολιτικών του Ομίλου, μέσω του email:
codeofconduct@nireus.com. Όλοι οι εργαζόμενοι συντε-
λούν στην πρόληψη και ορθή διαχείριση οποιουδήποτε
φαινομένου κατάχρησης, διαφθοράς ή λανθασμένης πρα-
κτικής και συμβάλλουν στην προστασία της καλής φήμης
του Ομίλου. Ο Όμιλος δεσμεύεται για την εχεμύθεια και την
τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων του προ-
σωπικού.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ διασφαλίζει την ελευθερία στο
συνδικαλισμό. Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ανά την ελ-
ληνική επικράτεια, έχουν συσταθεί τέσσερα σωματεία ερ-
γαζομένων τοπικής εμβέλειας,  με τα οποία η Διοίκηση
διατηρεί ανοιχτή και συχνή επικοινωνία για θέματα ειδικού
και γενικού ενδιαφέροντος. 

Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται και συμμετέ-
χουν σε εθελοντικά προγράμματα-δράσεις του Ομίλου και
επιδεικνύουν ευαισθησία σε όλα τα θέματα των τοπικών
κοινωνιών, όπου ασκείται δραστηριότητα.
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Επίδοση

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων του Ομίλου είναι
εργατοτεχνικό, ιχθυεργάτες, ταϊστές, δύτες,νυχτοφύλακες.
Με γνώμονα αυτό και λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτητικές-
δύσκολες καιρικές συνθήκες εργασίας λόγω της φύσης της
ιχθυοκαλλιέργειας, το ποσοστό γυναικών διατηρήθηκε σε
σταθερά επίπεδα κατά τα έτη 2016-2017.

Σε επίπεδο Διοικητικών Υπηρεσιών, στο σύνολο των 113
εργαζομένων που απασχολούνταν το 2016 το ποσοστό των
γυναικών διαμορφώθηκε στο 72,56% (82 γυναίκες), ενώ
το 2017 το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 70,07%,
σε σύνολο 117 εργαζομένων που απασχολήθηκαν (82 γυ-
ναίκες) στον Όμιλο. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2017 συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα

480 
εργαζόμενοι 

14.881 
ώρες 

36.705€
συνολικό 
κόστος 

2016

Σύνολο εργαζομένων: 1.124
Γυναίκες 279 ‣ 24,8%

2017

Σύνολο εργαζομένων: 1.146
Γυναίκες 270 ‣ 23,56%

                                                                                   <30 ετών                    30-50 ετών                     >50 ετών

Σύνολο εργαζομένων                                                                     4,69%            0,37%              50,65%             17,29%              21,14%           5,86%
Ανώτερη διοίκηση                                                                           0 %                 0%                 28,57%                 0%                 42,86%          28,57%
Διοικητικές υπηρεσίες                                                                   0,88%            0,88%              25,68%             57,52%               0,88%           14,16%

2016

                                                                                   <30 ετών                    30-50 ετών                     >50 ετών

Σύνολο εργαζομένων                                                                     4,64%            0,55%              52,32%             17,37%              19,46%           5,66%
Ανώτερη διοίκηση                                                                            0%                  0%                 28,57%                 0%                 42,86%          28,57%
Διοικητικές υπηρεσίες                                                                   1,70%             1,70%              23,96%             55,55%               4,27%           12,82%

2017

** Ανώτερη διοίκηση: Διευθυντές αναφερόμενοι στο Διευθύνοντα Σύμβουλο
*** Διοικητικές υπηρεσίες: Στελέχη από Οικονομική, Εμπορική Διεύθυνση, Εφοδιαστική αλυσίδα, Ποιότητας και R&D, Νομικών και Εταιρικών θεμάτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2016                                                                           58,40%                                                 76,84%                                            23,16%
2017                                                                           44,60%                                                 62,08%                                            37,92%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Εκπαίδευση εργαζομένων Ναυπάκτου στο HACCP (Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων)

GRI 405-1
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ GRI

GRI Πρότυπο                         Δημοσιοποίηση                                                                                                                Ενότητα                                         Σελίδες 

GRI 102-55

GRI 102: 
GENERAL 
STANDARD
DISCLOSURES 2016

102-1 Όνομα του οργανισμού

102-2 Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες

102-3 Τοποθεσία της έδρας

102-4 Τοποθεσία δραστηριοτήτων

102-5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νομική μορφή

102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται

102-7 Μέγεθος του οργανισμού

102-8 Πληροφορίες για υπαλλήλους και άλλους εργαζομένους

102-9 Εφοδιαστική Αλυσίδα

102-10 Σημαντικές αλλαγές του οργανισμού και της εφοδιαστικής αλυσίδας

102-11 Αρχή της προφύλαξης

102-12 Εξωτερικές πρωτοβουλίες

102-13 Συμμετοχή σε οργανώσεις

102-14 Δήλωση του υψηλότερα ιστάμενου υπευθύνου λήψης αποφάσεων

Προφίλ                                                 14

Προφίλ                                                 14

ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.        20

KEGOagri                                             40

ΠΡΩΤΕΥΣ                                             41

Predomar                                             42

Προφίλ                                                 14

Προφίλ                                                 14

Προφίλ                                                 14

Προφίλ                                                 14

ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.        20

KEGOagri                                             40

ΠΡΩΤΕΥΣ                                             41

Predomar                                             42

Προφίλ                                                 14

ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.        20

KEGOagri                                             40

ΠΡΩΤΕΥΣ                                             41

Predomar                                             42

  

Απασχόληση                                       101   

  

Εφοδιαστική αλυσίδα                          34

  

Σημαντικές αλλαγές της περιόδου     16

  

Βιοποικιλότητα                                    62

Υγρές εκροές και απόβλητα                73

Συμμετοχές και αναγνώριση               36

Συμμετοχές και αναγνώριση               36

Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου     4
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GRI Πρότυπο                         Δημοσιοποίηση                                                                                                                Ενότητα                                         Σελίδες 

GRI 102: 
GENERAL 
STANDARD
DISCLOSURES 2016

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες συμπεριφοράς

102-18 Δομή διακυβέρνησης

102-40 Κατάλογος ομάδων ενδιαφερόμενων μερών

102-41 Συλλογικές συμβάσεις

102-42 Αναγνώριση και επιλογή ενδιαφερόμενων μερών

102-43 Προσέγγιση στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

102-44 Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν

102-45 Οντότητες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις

102-46 Καθορισμός του περιεχομένου του απολογισμού και των ορίων 

των θεμάτων

102-47 Λίστα ουσιαστικών θεμάτων

102-48 Αναδιατυπώσεις πληροφοριών 

102-49 Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης απολογισμού

102-50 Περίοδος αναφοράς

102-51 Ημερομηνία πιο πρόσφατου προηγούμενου απολογισμού

102-52 Κύκλος απολογισμού

102-53 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα αναφορικά με τον απολογισμό

102-54 Ισχυρισμός για τα κριτήρια συμφωνίας

102-55 Πίνακας Περιεχομένων GRI

102-56 Εξωτερική διασφάλιση

Επιχειρηματική Ηθική                         80
και Ακεραιότητα

Εταιρική διακυβέρνηση                       30  

Διαβούλευση με τα                             44
ενδιαφερόμενα μέρη

Απασχόληση                                       101

Διαβούλευση με τα                             44
ενδιαφερόμενα μέρη

Διαβούλευση με τα                             44
ενδιαφερόμενα μέρη

Διαβούλευση με τα                             44
ενδιαφερόμενα μέρη

Προφίλ                                                 14

Ανάλυση ουσιαστικότητας                 48  
θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης 

Όρια επίδρασης ουσιαστικών             51
θεμάτων

Ανάλυση ουσιαστικότητας                  48  

θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης  

Όρια επίδρασης ουσιαστικών             51
θεμάτων

Μεγέθη Ομίλου                                    16

Ανάλυση ουσιαστικότητας                 48
θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης

Ανάλυση ουσιαστικότητας                 48
θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης

Σχετικά με την Έκθεση                         9   

Σχετικά με την Έκθεση                         9

Σχετικά με την Έκθεση                         9

Σχετικά με την Έκθεση                         9

Σχετικά με την Έκθεση                         9

Πίνακας Περιεχομένων GRI               113

Σχετικά με την Έκθεση                         9

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                                                                                                                                                        Σελίδες 

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH 2016

GRI 204:

PROCUREMENT 

PRACTICES 2016

GRI 308: 

SUPPLIER 

ENVIRONMENTAL 

ASSESSMENT 2016

G4 SECTOR 

DISCLOSURE: 

FOOD PROCESSING

-

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

204-1 Ποσοστό δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές, στις σημαν-
τικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης

308-1 Ποσοστό νέων προμηθευτών που ελέγχθηκαν βάσει περι-
βαλλοντικών κριτηρίων

FP2 Ποσοστό προϊόντων, επί του συνόλου, που παράχθηκαν σε
πιστοποιημένους χώρους, ανά τύπο προτύπου

ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΗΡΕΥΣ FIFO Ratio

Βιώσιμες ιχθυοτροφές και πρώτες ύλες
Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων

Βιώσιμες ιχθυοτροφές και πρώτες ύλες

Καλή Υγεία και Διαβίωση Ψαριών

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH 2016

G4 SECTOR 

DISCLOSURE: 

FOOD PROCESSING

-

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

FP11 Ποσοστό και σύνολο παραγόμενων ειδών ανά κλωβό και
ανά εκτρεφόμενο είδος

ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΗΡΕΥΣ Παρακολούθηση δείκτη επιβίωσης

Καλή υγεία και διαβίωση ψαριών
Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων

Καλή υγεία και διαβίωση ψαριών

Βιοποικιλότητα

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH 2016

GRI 304: 

BIODIVERSITY 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

304-1 Ιδιόκτητες, εκμισθωμένες ή διαχειριζόμενες λειτουργικές εγ-
καταστάσεις, μέσα ή κοντά σε προστατευμένες περιοχές και περιο-
χές με υψηλής αξίας βιοποικιλότητα, εκτός προστατευμένων
περιοχών.

304-4 Είδη που περιλαμβάνονται στην Κόκκινη Λίστα της IUCN και
στους εθνικούς καταλόγους διατήρησης ειδών, με οικοτόπους που
βρίσκονται σε περιοχές που επηρεάζονται από λειτουργικές δρα-
στηριότητες 

Βιοποικιλότητα 
Όρια επίδρασης  ουσιαστικών 
θεμάτων

Βιοποικιλότητα

Βιώσιμες Ιχθυοτροφές και Πρώτες Ύλες

55-57

58-61

62-68
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Οικονομική Επίδοση

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH 2016

GRI 201:

ECONOMIC 

PERFORMANCE 

2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

201-1 Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και διανέμεται

Οικονομική επίδοση
Όρια επίδρασης ουσιαστικών 
θεμάτων

Οικονομική επίδοση

Επιχειρηματική Ηθική και Ακεραιότητα

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH 2016

GRI 205: 

ANTI-CORRUPTION 

2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

205-3 Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και ενέργειες που
αναλήφθηκαν

Επιχειρηματική Ηθική και 
Ακεραιότητα
Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων

Επιχειρηματική Ηθική 
και Ακεραιότητα

Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτών

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH 2016

GRI 416: 

CUSTOMER HEALTH 

AND SAFETY 2016

G4 SECTOR 

DISCLOSURE: 

FOOD PROCESSING

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

416-2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης σχετικά με τις επιδράσεις
των προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία και ασφάλεια

FP5 Ποσοστό παραγωγής, που παράχθηκε σε πιστοποιημένους
χώρους από τρίτα μέρη σε συμφωνία με διεθνώς αναγνωρισμένα
πρότυπα διαχείρισης ποιότητας τροφίμων

Υγεία και ασφάλεια καταναλωτών
Όρια επίδρασης ουσιαστικών 
θεμάτων

Υγεία και ασφάλεια καταναλωτών

Έρευνα και ανάπτυξη

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH 

2016

-

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΗΡΕΥΣ Ετήσιες δαπάνες R&D

Έρευνα και ανάπτυξη
Όρια επίδρασης ουσιαστικών 
θεμάτων

Έρευνα και ανάπτυξη

Κανονιστική Συμμόρφωση

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH 

2016

GRI 419: 

SOCIOECONOMIC 

COMPLIANCE 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

419-1 Μη Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς
για οικονομικά και κοινωνικά θέματα

Κανονιστική συμμόρφωση
Όρια επίδρασης ουσιαστικών 
θεμάτων

Κανονιστική συμμόρφωση

77-79

80-81

82-84

85-88

89-91

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH 2016

GRI 403: 

OCCUPATIONAL HEALTH

AND SAFETY 2016

-

Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων
Όρια επίδρασης ουσιαστικών 
θεμάτων

Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων 106-108

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

403-2 Τραυματισμοί, Επαγγελματικές Ασθένειες, Χαμένες Ημέρες
Εργασίας, Αδικαιολόγητες Απουσίες και Θάνατοι

ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΗΡΕΥΣ Εκπαιδεύσεις προσωπικού σε θέματα Υγείας
και Ασφάλειας 

Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εργασία

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH 2016

GRI 405: DIVERSITY 

AND EQUAL 

OPPORTUNITY 2016

Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία
Όρια επίδρασης ουσιαστικών  
θεμάτων

Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία 109-111

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

405-1 Διαφορετικότητα φορέων διακυβέρνησης και 
εργαζομένων

Χωροταξικός Σχεδιασμός Ιχθυοκαλλιεργειών

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH 2016

-

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΗΡΕΥΣ Συμμετοχή και υποστήριξή στη σύσταση των
Ειδικών Φορέων Διαχείρισης ΠΟΑΥ

Χωροταξικός σχεδιασμός 
ιχθυοκαλλιεργειών
Όρια επίδρασης ουσιαστικών 
θεμάτων

Χωροταξικός σχεδιασμός 
ιχθυοκαλλιεργειών

70-72

Υγρές Εκροές και Απόβλητα

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH 2016

GRI 306:

EFFLUENTS 

AND WASTE 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

306-2 Απόβλητα κατά τύπο και μέθοδο απόρριψης

Υγρές εκροές και απόβλητα
Όρια επίδρασης ουσιαστικών 
θεμάτων

Υγρές εκροές και απόβλητα

73-75
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1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου, 
19400 Κορωπί Αττικής

Τηλ. (+30) 210 66 24 280
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