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µήνυµα προέδρου

Στον όµιλο ΝΗΡΕΥΣ, από την ίδρυσή του, αναπτύσσουµε µε συνέπεια πολιτικές που
προάγουν την κοινωνική υπευθυνότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα
σε όλα µας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Η δέσµευσή µας στη ποιότητα και στη βιώσιµη ανάπτυξη µας επιτρέπει να λειτουρ-
γούµε πιο αποδοτικά και µας προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτηµα σε όλη την αλυσίδα
αξίας από τη παραγωγή µέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Η πλέον σηµαντική µας συµβολή στη βιώσιµη ανάπτυξη είναι τα προϊόντα µας, τα
οποία προσφέρουν ποιότητα και υψηλή διατροφική αξία σε προσιτές τιµές χωρίς να επι-
βαρύνουν το περιβάλλον και να καταστρέφουν τα φυσικά ιχθυο-αποθέµατα.

Τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των φυσικών πηγών και
παράλληλα συµβάλλουν σηµαντικά στη διασφάλιση της υγιεινής διατροφής, που απο-
τελεί από µόνη της ένα σηµαντικό στοιχείο της κοινωνικής προόδου και ευηµερίας.

Ο Όµιλός µας βελτιώνει συνεχώς την αποδοτικότητα της παραγωγής και την επίπτωσή
της στο περιβάλλον και δηµιουργεί προϊόντα που συµβάλλουν στη βιωσιµότητα του πλα-
νήτη µας. Για τις ενέργειές µας αυτές, το 2010 µας απονεµήθηκε το βραβείο Περιβαλ-
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λοντικής ∆ιαχείρισης από το Πανελλήνιο Σύνδεσµο Προστασίας Περιβάλλοντος.
Παράλληλα στηρίζουµε την Ελληνική Οικονοµία µε τις εξαγωγές των προ-

ϊόντων µας σε περισσότερες από 35 χώρες. Κατά το 2010, το 76% των συνο-
λικών µας πωλήσεων και το 90% των πωλήσεων ψαριών προήλθε από χώρες
του εξωτερικού συµβάλλοντας στην βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου της Ελ-
λάδας.

Επί πλέον, υλοποιούµε µε συνέπεια ενέργειες κοινωνικής στήριξης και φρον-
τίζουµε ιδιαίτερα για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων µας. Τη συ-
νέπεια αυτή επιδείξαµε και το 2010, όταν η Ελληνική κοινωνία δοκιµάστηκε από
την πρωτοφανή οικονοµική κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα µας. Με υπευθυ-
νότητα και ευαισθησία:
� στηρίξαµε τους εργαζόµενους τους οποίους περιβάλλουµε µε φροντίδα

και εµπιστοσύνη ως αναπόσπαστο τµήµα της αξίας του Οµίλου
� υποστηρίξαµε τους πελάτες προσφέροντάς τους προϊόντα υψηλών προ-

διαγραφών και προστιθέµενης αξίας
� µειώσαµε το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα µε ενέργειες και πρωτο-

βουλίες σε όλες µας τις εγκαταστάσεις και µε πλήρη διαφάνεια στην κοινοποί-
ηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων
� στηρίξαµε ενεργά τόσο την οικονοµική όσο και την κοινωνική ανάπτυξη

των τοπικών κοινωνιών στις οποίες λειτουργούµε
� συνδράµαµε έµπρακτα και ουσιαστικά τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες,

τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και την πανεπιστηµιακή έρευνα
� υποστηρίξαµε και δράσαµε εθελοντικά για την προώθηση των αρχών του

Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) για την προστασία
των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωµάτων, την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την καταπολέµηση της διαφθοράς.

Στην έκθεση που ακολουθεί παρουσιάζουµε τις αρχές που εφαρµόζουµε µε
γνώµονα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι οποίες συνοδεύονται από συγκε-
κριµένες δράσεις και αποτελέσµατα.

Πιστεύουµε ότι όλοι µαζί, επιχειρήσεις και πολίτες, µε σύνεση, προγραµµατι-
σµό και επιµονή θα αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που έχουµε µπροστά µας
και θα επιτύχουµε το κοινό µας στόχο που είναι η ανάπτυξη της Ελληνικής οι-
κονοµίας και η ευηµερία της κοινωνίας µας.

Σε αυτή τη προσπάθεια πιστεύουµε ότι πρέπει να δοθεί σηµαντική έµφαση
στη στήριξη και στην ανάπτυξη του κλάδου της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Ο
κλάδος µας, λόγω της εξωστρέφειάς του και του εξαγωγικού του χαρακτήρα,
µπορεί αναµφίβολα να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παραγωγικούς πυ-
λώνες που θα στηρίξουν την ανάκαµψη της Ελληνικής οικονοµίας.

Αριστείδης Μπελλές
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΝΗΡΕΥΣ λειτουργεί από το 1988 και µέσα στα 20 και πλέον χρόνια της επιτυχούς
λειτουργίας της κατέκτησε τη πρώτη θέση, παγκοσµίως, στην παραγωγή και διάθεση µε-
σογειακών ψαριών. Ταυτόχρονα συγκαταλέγεται µέσα στις 10 µεγαλύτερες εταιρείες
ιχθυοκαλλιέργειας στο κόσµο.
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Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ παράγει σε 3 χώρες (Ελ-
λάδα, Τουρκία, Ισπανία) και κατέχει ηγετικές θέσεις
σε όλα τα προϊόντα του: ψάρια, γόνο, ιχθυοτρο-
φές. Είναι πλήρως καθετοποιηµένος στην παρα-
γωγή και στις πωλήσεις καλύπτοντας όλη την
αλυσίδα αξίας µε την παραγωγή ιχθυοτροφών,
γεννητόρων, επιλεγµένων αυγών, γόνου, έτοιµου
ψαριού, επεξεργασµένων προϊόντων και εξοπλι-
σµού ιχθυοκαλλιέργειας. Λειτουργεί δύο εργο-
στάσια παραγωγής ιχθυοτροφών ετήσιας
παραγωγικής δυναµικότητας 90.000 τόνων, 5
ιχθυογεννητικούς σταθµούς µε ετήσια δυνα-
µικότητα 210 εκ. τεµάχια, 64 µονάδες πάχυνσης
µε τρέχουσα ετήσια δυναµικότητα 35.000 τό-
νους, τρεις µονάδες προπάχυνσης γόνου 10 γρ.
στη στεριά µε συνολική δυναµικότητα 50 εκ. τε-
µαχίων, 14 σύγχρονα συσκευαστήρια, εργο-
στάσιο µεταποίησης, 1 κέντρο γενετικής για
ψάρια, 1 ερευνητικό κέντρο και µία εταιρεία που
παράγει εξοπλισµό ιχθυοκαλλιέργειας, όπως
κλωβούς και δίχτυα. Επί πλέον, ο Όµιλος διαθέ-
τει µέσω της 100% θυγατρικής του εταιρείας
KEGOagri αναπαραγωγικό υλικό, διατροφικά
προϊόντα, φάρµακα, προϊόντα υγιεινής και εξοπλι-
σµό σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και χοιρο-
τρόφους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο όµιλος ΝΗΡΕΥΣ δραστηριοποιείται σήµερα κυρίως σε πέντε µεγάλους τοµείς:
� Την ιχθυοκαλλιέργεια (γεννήτορες, αυγά ψαριού, γόνος και ψάρια εµπορεύσιµου

µεγέθους) έχοντας σε λειτουργία περίπου 2.500 ιχθυοκλωβούς σε γεωγραφική δια-
σπορά.
� Τη µεταποίηση ψαριών σε σύγχρονο εργοστάσιο µεταποίησης.
� Τον τοµέα ιχθυοτροφών µε 2 εργοστάσια παραγωγικής δυναµικότητας άνω των

40.000 τόνων έκαστο.
� Το τοµέα κατασκευής και εµπορίας εξειδικευµένου εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας

είτε για ίδια χρήση είτε για άλλες εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας.
� Τον τοµέα της κτηνοπτηνοτροφίας µε την παραγωγή συµπληρωµάτων διατροφής

παραγωγικών ζώων, τη διάθεση γενετικού υλικού και εξοπλισµού στην κτηνοτροφία.

ΙΧΘΥΟ-
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Γεννήτορες
Αυγά

Γόνος
2 γρ.

& 10 γρ.

Νωπά Ιχθυηρά
Τσιπούρα
Λαβράκι

Μυλοκόπι κ.α.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Φιλέτα

Απεντερωµένα

Κατεψυγµένα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Τσιπούρα

Λαβράκι

Πέστροφα

Λοιπές

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κλουβιά

∆ίχτυα

Εξοπλισµός
µονάδων

καλλιέργειας
ιχθύων

ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟ-
ΤΡΟΦΙΑ

Γενετικό Υλικό

∆ιατροφικά
Συµπληρώµατα

Φάρµακα

Εξοπλισµός
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Οι κλάδοι της ιχθυοκαλλιέργειας και της µεταποίησης των ψαριών αποτελούν τον ση-
µαντικότερο τοµέα του Οµίλου και έχουν τις µεγαλύτερες πωλήσεις. Ακολουθεί ο κλά-
δος των ιχθυοτροφών και έπονται τα άλλα προϊόντα.

Ο Όµιλος έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και έχει καταστεί η µεγαλύτερη εξαγωγική
εταιρεία στον κλάδο τροφίµων στην Ελλάδα, συµβάλλοντας δυναµικά στο ελληνικό
εθνικό προϊόν, στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, καθώς και στον παραγωγικό και
κοινωνικό ιστό της χώρας. Το 2010 οι εξαγωγές του έφθασαν τα €140 εκ. Ο ακόλου-
θος πίνακας απεικονίζει την εξέλιξη του µεριδίου εξαγωγών στις πωλήσεις του Οµίλου,
το οποίο διατηρείται σταθερά άνω του 50%.

Κατανοµή πωλήσεων 2010

ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
6 %

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ
9 %

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

85 %

Εξέλιξη µεριδίου εξαγωγών

Εξαγωγές Ελλάδα



Η ΝΗΡΕΥΣ είναι σταθερά προσηλωµένη στην επέκτασή της στο εξωτερικό δίνοντας έµ-
φαση όχι µόνο στις εξαγωγές αλλά και στη παραγωγική της διεθνοποίηση. Εκτός της
Ελλάδας, η εταιρεία διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ισπανία και Τουρκία.
Εξάγει το 90% των ψαριών σε πάνω από 35 χώρες στην Ευρώπη κυρίως, αλλά και την
Β. Αµερική, Αφρική και Ασία.

Η ΝΗΡΕΥΣ ακολουθεί αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιµης ανάπτυξης και
είναι πιστοποιηµένη µε διεθνή πιστοποιητικά (ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004 και ISO
22000: 2005) που εγγυώνται έµπρακτα την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της.

2010 - Πωλήσεις ψαριών ανά χώρα (%)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
5%

ΓΑΛΛΙΑ
18%

ΙΣΠΑΝΙΑ
8%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
13%

ΗΠΑ
3%

ΙΤΑΛΙΑ
19%

ΕΛΛΑΔΑ
9%

ΤΟΥΡΚΙΑ
2%

ΑΛΛΕΣ
12%

ΡΩΣΙΑ
3%

ΑΓΓΛΙΑ
8%
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Οι µετοχές της ΝΗΡΕΥΣ είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1995.
Έχει 63.629.723 µετοχές που διαπραγµατεύονται στη Κύρια Αγορά, ενώ συµµετέχει και
στη σύνθεση του ∆είκτη Αγοράς, του ∆είκτη Τροφίµων - Ποτών, του ∆είκτη Μεσαίας
και Μικρής Κεφαλαιοποίησης και του ∆είκτη FTSE ASE 80 small cap.

(Στο σχεδιάγραµµα φαίνεται η χρηµατιστηριακή πορεία της µετοχής της εταιρεία ως προς το Γενικό ∆είκτη και
το ∆είκτη FTSE ASE 80 small cap κατά το 2010– Ιαν. 2010=100)
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Η ανάπτυξη της εταιρείας έχει βασιστεί σε 2 άξονες: την ανάπτυξη νέων προϊόντων και
ειδών ιχθυοκαλλιέργειας και την γεωγραφική επέκτασή της σε νέες αγορές.

Τα κύρια προϊόντα της Νηρεύς είναι η τσιπούρα, και το λαβράκι που διατίθενται ολό-
κληρα, σε φιλέτα ή απεντερωµένα, νωπά ή κατεψυγµένα. Κατά το 2010, η εταιρεία άρ-
χισε να διαθέτει στην ελληνική και διεθνή αγορά µυλοκόπι, το οποίο επίσης παράγεται
στις εγκαταστάσεις της. Παράλληλα, για το 2011-12, έχει προγραµµατιστεί η διάθεση
νέων ειδών, όπως το µυτάκι, το φαγγρί και το λιθρίνι. Στόχος της εταιρείας είναι να
µπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές διαφορετικά είδη ψαριών µε-
σογειακής ιχθυοκαλλιέργειας συνεχώς µε τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και
υγιεινής σεβόµενη τον τελικό καταναλωτή.

Παράλληλα, από την έναρξη της λειτουργίας της, η Νηρεύς ήταν πρωτοπόρος στην
ανάπτυξη των εξαγωγών και το άνοιγµα νέων αγορών. Σήµερα τα προϊόντα της
εξάγονται σε περισσότερες από 35 χώρες σε όλο τον κόσµο.

Οι εξαγωγές της εταιρείας αρχικά επικεντρώθηκαν στις γειτονικές χώρες της Μεσογείου
που αποτελούν τη κύρια αγορά για τα προϊόντα του Οµίλου. Το 2003 το 70% των εξα-
γωγών είχαν κατεύθυνση την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Από το 2003 µέχρι το 2010, η εταιρεία πέτυχε να τετραπλασιάσει τις εξαγωγές της, δί-

Σε
συνεχή πορεία

ανάπτυξης…
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νοντας έµφαση κυρίως στις νέες αγορές. Ενώ οι εξαγωγές προς τις παραδοσιακές αγο-
ρές της Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας διπλασιάστηκαν, οι εξαγωγές προς τις νέες αγορές
αυξήθηκαν κατά 385%.

Σήµερα οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανέρχονται στα 140 εκ. € και είναι µοιρασµένες στις
νέες και παλαιές αγορές. Η στρατηγική της Νηρεύς είναι η συνεχής εφαρµογή της εξω-
στρεφούς πορείας της µε νέα προϊόντα και έµφαση στις νέες αγορές και η υλοποίησή
της µε σεβασµό προς το πελάτη και το τελικό καταναλωτή.

Εξέλιξη εξαγωγών

Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία
Λοιπές χώρες

πωλήσεις (εκ.€)



θυγατρικές

KEGOagri

Η KEGOagri είναι 100% θυγατρική του Οµίλου και κατέχει ηγετική θέση στη πα-
ροχή ολοκληρωµένων λύσεων και προϊόντων στην Ελληνική επιχειρηµατική ζωική πα-
ραγωγή, και ειδικότερα στους κλάδους της Πτηνοτροφίας, της Χοιροτροφίας και των
Μηρυκαστικών, καθώς και στη Βιοµηχανία Ζωοτροφών.

Η KEGOagri έχει αναπτύξει συνεργασίες µε τoυς σηµαντικότερους διεθνείς Οµίλους
παραγωγής γενετικού υλικού, ειδών διατροφής, φαρµάκων, προϊόντων βιοπροστασίας
και εξοπλισµών µονάδων.

Η γκάµα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η KEGOagri καλύπτει όλες τις
ανάγκες των χοιροτρόφων, κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων και τους παρέχει τη δυνα-
τότητα να παράγουν τρόφιµα υψηλής ποιότητας για τον καταναλωτή στο χαµηλότερο
δυνατόν κόστος.
Τα κύρια προϊόντα και οι υπηρεσίες της KEGOagri είναι:
ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

στη χοιροτροφία, στην πτηνοτροφία και στην αγελαδοτροφία µέσω αναπαραγωγικών
προγραµµάτων επιλογής.
�Η KEGOagri παράγει χοίρους και σπέρµα Hermitage στην ιδιόκτητη φάρµα της
στη Βοιωτία
� ∆ιαθέτει τους νεοσσούς Ross, του παγκόσµιου ηγέτη πτηνοτροφίας AVIAGEN,
καθώς και σπέρµα για βοοειδή από την Alta Genetics.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
� Προϊόντα διατροφής που παράγονται στο υπερσύγχρονο ιδιόκτητο εργοστάσιο
της Νηρεύς, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2008



& EN ISO 22000:2005 (HACCP) για τις διεργασίες σχεδιασµού, προµηθειών, παραγωγής, πω-
λήσεων και ποιοτικού ελέγχου,
�∆ιατροφικά προϊόντα εισαγωγής από τις εταιρίες Lactalis, Lallemand, Suomen Rehu,
Aveve, Lacto Production και APC.

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ σε θέµατα διατροφής, αναπαραγωγής, διαχεί-
ρισης, κτηνιατρικής, υγιεινής στους παραγωγούς, µέσω εξειδικευµένων προϊόντων και συµ-
βουλευτικών υπηρεσιών.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
�Αναλαµβάνει το σχεδιασµό, την ανοικοδόµηση και τον εξοπλισµό εργοστασίων ζωο-
τροφών σε συνεργασία µε την Amandus Kahl
�Ολοκληρωµένα συστήµατα σταυλισµού και σίτισης για πτηνοτροφικές και χοιροτρο-
φικές µονάδες, σε συνεργασία µε τις ευρωπαϊκές εταιρίες Roxell, Fancom, Munters,
Nedap

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ DUPONT
ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ

� Έχει την αποκλειστική διάθεση του εµβολίου πτηνοτροφίας PARACOX, της Schering
Plough.

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Η ΠΡΩΤΕYΣ είναι θυγατρική του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ και παρέχει τεχνολογικό εξο-
πλισµό και ολοκληρωµένες τεχνικές λύσεις υψηλής ποιότητας στον Όµιλο καθώς
και στους παραγωγούς Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσµίως.
Η ΠΡΩΤΕYΣ προσφέρει ολοκληρωµένες τεχνικές λύσεις για τη Μεσογειακή ιχ-
θυοκαλλιέργεια από τη µελέτη σχεδιασµού και σκοπιµότητας µέχρι τη κατασκευή
και τον εξοπλισµό ιχθυογεννητικών σταθµών, µονάδων µεταποίησης και συ-
σκευασίας και µονάδων εκτροφής ψαριών.
Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο στη Χίο, το οποίο συνδυάζει αυστηρά
επιλεγµένες διαδικασίες ποιότητας και προσεκτικά επιλεγµένα υλικά για τη κατα-
σκευή και συντήρηση διχτυών για κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας.
Παράλληλα κατασκευάζει ανθεκτικούς κλωβούς όλων των τύπων και µεγεθών
για εκτροφή ψαριών σε ανοικτή θάλασσα.
Η ΠΡΩΤΕYΣ διαθέτει επίσης µία ευρεία γκάµα προϊόντων εξοπλισµού που κα-
λύπτει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου παραγωγού. Τα κύρια προϊόντα και οι
υπηρεσίες της ΠΡΩΤΕΥΣ είναι:
� ∆ίχτυα συµβατικά, ενισχυµένα, καθώς και κατασκευασµένα από

Dyneema
�Κλουβιά όλων των τύπων και µεγεθών για Μεσογειακά ψάρια και τόνο
� Συστήµατα και εξαρτήµατα αγκυροβόλησης µονάδων
� Σκάφη και φορτηγίδες
� Εξοπλισµός, κάµερες, συστήµατα ελέγχου, κανονάκια σίτισης για φάρµες
� Εξοπλισµός και συστήµατα επεξεργασίας νερού για ιχθυογεννητικούς σταθµούς
�Ολοκληρωµένες λύσεις σχεδιασµού και κατασκευής εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας



∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΑΝΑΠ/ΞΗΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆/ΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
∆/ΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆/ΝΣΗ

∆/ΝΣΗ
MARKETING

∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & R&D

∆/ΝΣΗ
LOGISTICS

∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆/ΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

∆/ΝΣΗ
ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

η δοµή µας

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από 3 έως 11 µέλη
και έχει πενταετή θητεία.
Την λειτουργία του υποστηρίζουν οι παρακάτω επιτροπές:
� Ελεγκτική επιτροπή
� Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού
� Επιτροπή Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης του Οµίλου είναι:
� Συµβούλιο ∆ιοίκησης Εταιρείας
� Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης Οµίλου
� Εκτελεστική Επιτροπή Οµίλου
�Μονάδα Τεκµηρίωσης, Οργάνωσης & Σχεδιασµού



λειτουργούµεµε ασφάλειακαι ευθύνη
Έχοντας σα στόχο να γίνει η εταιρεία µας παγ-
κόσµιος ηγέτης στην ιχθυοκαλλιέργεια φρο-
ντίζουµε για την πιστοποίηση των προϊόντων
µας µε ∆ιεθνή Πρότυπα ώστε να διασφαλί-
ζουµε στους πελάτες µας σταθερή και υψη-
λού επιπέδου ποιότητα.
Η Νηρεύς έχει πιστοποιηθεί από έγκριτους διε-
θνείς φορείς ως εξής:

EN ISO 9001:2008
για το Σύστηµα

∆ιαχείρισης
Ποιότητας

EN ISO 14001:2004
για το Σύστηµα

Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης

EN ISO 22000:2005
για το Σύστηµα

Υγιεινής και
Ασφάλειας
Τροφίµων

BRC
(British Retail Consortium)

Global Standard
για την Ασφάλεια

Τροφίµων.

GS1
για την

κωδικοποίηση
προϊόντων,
υπηρεσιών
και θέσεων
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η ιστορία µας

1988 Ίδρυση της εταιρείας / λειτουργία ως µονάδα πάχυνσης έως το 1990

1991 Κατασκευή και λειτουργία του πρώτου ιχθυογεννητικού σταθµού.

1994 Συγχώνευση µε την ΠΡΩΤΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες.

1995 Είσοδος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (παράλληλη αγορά).

1995-1996 Εξαγορές / συγχωνεύσεις µε στόχο την αύξηση παραγωγικής
δυναµικότητας.

1996 Ίδρυση της εταιρείας «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ».

1996-1997 Αγορά εργοστασίου στο Κορωπί και µετεγκατάσταση των γραφείων,
έναρξη λειτουργίας µονάδων µεταποίησης, συσκευασίας - φύλαξης
και µεταφόρτωσης ιχθυηρών.

1998 Ίδρυση της FEEDUS και έναρξη παραγωγής ιχθυοτροφών.
Μετάταξη των µετοχών από την παράλληλη στην κύρια αγορά Χ.Α.
Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στα Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα, µε συµµετοχή στην INTL FISH FARMING COMPANY.

1999 Εξαγορές / συµµετοχές σε εταιρείες (ΣΑΡΑΝΤΗΣ - EUROCATERERS) µε
σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση στο χώρο των τροφίµων αλλά και
της ιχθυοκαλλιέργειας (ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ).
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2000-2001 Αναδιάρθρωση του Οµίλου µέσω απορροφήσεων
(ΑΙΓΕΑΣ Α.Ε. - ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ), εξαγορών
(ΙΧΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε.), και συµµετοχών
(INTERPESCA A.E.).

2003 Ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας
«BLUE FIN TUNA» στην οποία συµµετέχουν η
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. και η AUSTRALIAN
FISHING ENTERPRISES.

2005 H ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. συµβλήθηκε ως στρατηγικός
επενδυτής στην συµφωνία της εταιρείας SEAFARM
IONIAN Α.Ε. µε τους πιστωτές της.

2005-2006 Είσοδος της εταιρείας στην Τουρκική αγορά µε
συµµετοχή στην Τουρκική εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας
ILKNAK.

2006 Περαιτέρω αναδιάρθρωση του οµίλου ΝΗΡΕΥΣ
µέσω των απορροφήσεων
(FEEDUS-ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ,
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ κ.λ.π.).
Ίδρυση της NIREUS INTERNATIONAL L.T.D. και
ίδρυση από αυτήν της MIRAMAR (Τουρκία).
Συµφωνία µε ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για διάθεση
µέσω των καταστηµάτων του, επώνυµου ψαριού
ιχθυοκαλλιέργειας (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΒ - ΝΗΡΕΥΣ).

2007 Εξαγορά της εισηγµένης KEGO A.E.
Εξαγορά της Ισπανικής εταιρείας PREDOMAR.
Εξαγορά της Τουρκικής εταιρείας CARBON A.S.
Κατασκευή και λειτουργία υπερσύγχρονης
µονάδας προπάχυνσης γόνου στη Θεσπρωτία.

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

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



Η εταιρεία µας από την ίδρυσή της λειτουργεί µε όραµα την εδραίωση της ως ηγέτη
στην µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, ανάµεσα στους πέντε πρώτους παραγωγούς ιχ-
θυηρών, µε την παραγωγή υγιεινών προϊόντων µε υψηλή διατροφική αξία και προσιτή
τιµή για τον καταναλωτή, µεριµνώντας για τους µετόχους της, τους εργαζόµενους της, το
περιβάλλον και τις κοινωνικές ανάγκες των περιοχών όπου δραστηριοποιείται.

Οι αξίες που διέπουν την λειτουργία µας :

� Επιχειρηµατική ηθική.

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

�Καθοδήγηση µέσω παραδείγµατος

� Επαγγελµατική ικανοποίηση των ανθρώπων µας και εξισορρόπηση

εργασίας και προσωπικής ζωής.

� Ικανοποίηση των πελατών µας και συνεργασία µε πελάτες και

προµηθευτές που έχουν τις ίδιες αξίες και τα ίδια πρότυπα εργασίας µε εµάς.

� Συστηµατική ενίσχυση της καινοτοµίας.

�Παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση των προϊόντων µας µε τον πιο

φιλικό για το περιβάλλον τρόπο.

� Επικοινωνία µε µετόχους και επενδυτές.

�Ηγεσία και επαγγελµατική υπεροχή

οι αξίες µας
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Στη περιοχή της Μεσογείου η έναρξη της υδατο-
καλλιέργειας ανιχνεύεται στην Αρχαία Αίγυπτο
το 2.500 π.Χ., όπου καλλιεργούσαν τιλάπια σε
λιµνούλες. Οι Έλληνες, οι Ετρούσκοι και αρ-
γότερα οι Ρωµαίοι εκτρέφανε ψάρια και οστρα-
κοειδή σε θαλάσσια ιχθυοτροφεία.

Η υδατοκαλλιέργεια εξαφανίστηκε µε το τέλος
της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Επανεµφανίστηκε τον 15ο αι. µ.Χ. ως εκτεταµένη µεγάλης κλίµα-
κας καλλιέργεια σε λιµνοθάλασσες της Αδριατικής και ονοµαζόταν vallicultura (υδατοκαλ-
λιέργεια σε παράκτιες λιµνοθάλασσες). Η καλλιέργεια ψαριών αναπτύχθηκε λόγω της
θρησκευτικής πρακτικής που απαγόρευε την κατανάλωση κρέατος τις Παρασκευές.

Η σύγχρονη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 µε τη καλλιέργεια
του λαβρακιού και της τσιπούρας µετά από σηµαντικές ανακαλύψεις στο γενετικό κύκλο αυτών
των ειδών.

Σήµερα ο κλάδος παράγει πάνω από 250.000 τόνους ψάρια (τσιπούρα, λαβράκι, µυτάκι, µυ-
λοκόπι, συναγρίδα κ.α.) µε την τσιπούρα και το λαβράκι να αποτελούν ακόµη τα κύρια παρα-
γόµενα είδη. Είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος κλάδος θαλασσινής ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσµίως
µετά την παραγωγή του Ατλαντικού σολοµού.

Η Ελλάδα είναι η βασική χώρα παραγωγός µεσογειακών ψαριών και διατηρεί σταθερά µερί-
διο της τάξης του 50% της παγκόσµιας παραγωγής. Το 25% της παραγωγής λαµβάνει χώρα
στην Τουρκία, ενώ η παραγωγή του υπόλοιπου 25% είναι µοιρασµένη στις περισσότερες χώρες
της Μεσογείου: Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρος, Ισραήλ, Κροατία, Τυνη-
σία,κ.α.

ο κλάδος τηςµεσογειακήςιχθυοκαλλιέργειας

Παγκόσµια παραγωγή θαλασσινών ψαριών (χιλ. τόνοι)



Ο Ελληνικός κλάδος ιχθυοκαλλιέργειας συγκαταλέγεται µεταξύ των µεγαλύτερων εξα-
γωγικών δυνάµεων της χώρας και το 75% της συνολικής παραγωγής εξάγεται µε κύρια
κατεύθυνση την Ευρώπη.

Εξέλιξη Παγκόσµιας Παραγωγής Μεσογειακής
Ιχθυοκαλλιέργειας (εκτίµηση: kontali Analyse)

ΙΤΑΛΙΑ
48.7%

ΙΣΠΑΝΙΑ
15.3%

ΓΑΛΙΑ
12%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
6.9%

ΑΓΓΛΙΑ
5.6%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
3.3%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
2.2%

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
6%

Εξαγωγές Ελληνικής παραγωγής
τσιπούρας - λαβρακιού (πηγή: kontali Analyse)
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Στον Ελληνικό κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας δραστηριοποιούνται περίπου 100 εταιρίες µε τζίρο µε-
γαλύτερο από 600 εκ. ευρώ που απασχολούν 10 χιλιάδες εργαζόµενους σε περιοχές αποµα-
κρυσµένες από τα αστικά κέντρα. Τα 2/3 του τζίρου πραγµατοποιούνται από τις 6 µεγαλύτερες
εταιρίες, ενώ η συνολική θαλάσσια έκταση για τις εγκαταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ιχυο-
καλλιέργειας είναι 7,8 χλµ2 (συγκριτικά το αεροδρόµιο των Σπάτων καταλαµβάνει 16,5 χλµ2).

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας καλύπτει µόλις το 0,2% του εγχώριου προϊόντος, αλλά οι εξα-
γωγές του καλύπτουν το 3% των εξαγωγών της χώρας και το 12% των εξαγωγών πρωτογενούς
τοµέα.

Επί πλέον, κατά το 2010 οι εξαγωγές ψαριών κατέλαβαν πάλι την πρώτη θέση στις εξαγωγές
ελληνικών αγροτικών προϊόντων και ήταν υπερδιπλάσιες σε αξία από τις εξαγωγές ελαιολάδου.

ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2010 (€)
ΨΑΡΙΑ (ΝΩΠΑ -
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) 465.954.204

ΠΑΡΘΕΝΟ ΛΑ∆Ι 197.981.471

ΚΑΠΝΟΣ 181.643.647

Εξαγωγές ελληνικών ψαριών
1999 - 2010 (εκ. €) (πηγή: ΟΠΕ)



Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ τον ∆εκέµβριο του 2010 απασχολούσε 1.158 άτοµα στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
Στον όµιλο εκτός από το εργατικό προσωπικό, που είναι ο κύριος όγκος του δυναµι-
κού του, απασχολούνται και εργαζόµενοι µε ποικίλες ειδικότητες λόγω του αντικειµένου
της εργασίας :
� ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
�ΒΙΟΛΟΓΟΙ
� ΓΕΩΠΟΝΟΙ
�ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
� ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
�ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
� ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
� ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
�∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ
�ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
� ΛΟΓΙΣΤΕΣ
�ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
�∆ΥΤΕΣ
�ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ
�ΠΩΛΗΤΕΣ

ανθρώπινο
δυναµικό
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Λόγω της µεγάλης διασποράς των υποκατα-
στηµάτων της εταιρείας ο Όµιλός µας είναι στις πε-
ρισσότερες περιοχές ο µεγαλύτερος και ο
προτιµητέος εργοδότης. Η επιλογή του προσωπι-
κού γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια βάσει τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων, προϋπηρεσίας και
όπου απαιτείται και µε προσωπική συνέντευξη.
Στην επαρχία δε προτιµούνται εργαζόµενοι από τις
τοπικές κοινωνίες.

Για όλες τις θέσεις εργασίας έχουν σχεδιαστεί πε-
ριγραφές και κάθε διεύθυνση διαθέτει αναλυτικό
οργανόγραµµα. Επίσης έχει σχεδιαστεί πρό-
γραµµα υποδοχής και ένταξης νέων στελεχών
στην εταιρεία.

Το 2009 ξεκίνησε η εφαρµογή Συστήµατος
Αξιολόγησης της Απόδοσης βάσει ποσοτικών και
ποιοτικών στόχων οι οποίοι καθορίζονται κάθε
χρονιά από τους στρατηγικούς στόχους της εται-
ρείας και κοινοποιούνται στους εργαζόµενους. Τα
έτη 2010 και 2011 η εφαρµογή του Συστήµατος
θα επεκταθεί σε όλους τους εργαζόµενους.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Από τα αποτελέσµατα του Συστήµατος Αξιολό-

γησης της Απόδοσης προκύπτουν οι εκπαιδευτικές
ανάγκες των εργαζοµένων οι οποίες σε συνδυα-
σµό µε τον µακροχρόνιο σχεδιασµό της καριέρας
των ανθρώπων µας καθορίζουν το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα κάθε έτους.

Επίσης επιµορφώθηκαν εργαζόµενοι σε µετα-
πτυχιακό επίπεδο σπουδών και επίπεδο Diploma.

Το έτος 2010 σε όλο τον Όµιλο επιµορφώθη-
καν 166 εργαζόµενοι διαφόρων ειδικοτήτων σε
ενδοεταιρικά και ανοικτά σεµινάρια συνολικής
διάρκειας εκπαίδευσης 1.592 ωρών. Η δαπάνη
της επιµόρφωσης για το έτος αυτό ανήλθε σε
77.154 €.



τράπεζα αίµατος

Στο πλαίσιο της προσφοράς της εταιρείας µας στο κοινωνικό σύνολο και της
φροντίδας προς τους εργαζόµενους της ο Όµιλος µας από το έτος 2005, σε

συνεργασία µε το Νοσοκοµείο «Αµαλία Φλέµιγκ», δηµιούργησε Τρά-
πεζα Αίµατος µε την συνεισφορά των εργαζοµένων στα κεντρικά

γραφεία του Κορωπίου.
Το 2006 η εθελοντική αιµοδοσία των εργαζοµένων του Οµίλου επε-

κτάθηκε και στις περιοχές της Χίου και της Πάτρας σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα
νοσοκοµεία.
Η Εθελοντική Αιµοδοσία των εργαζοµένων µας προσφέρει ζωή σε εργαζόµενους
µας (µέλη της και µη) και σε συγγενείς τους.
Το 2010 ο Όµιλος συγκέντρωσε 17 φιάλες αίµα και διέθεσε τις 10 από αυτές κα-
λύπτοντας ανάγκες του προσωπικού.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ.
Το 75% των εργαζοµένων µας είναι εργατοτεχνικό προσωπικό και προκειµένου
να τους βοηθήσουµε συµπληρωµατικά µε τα ασφαλιστικά τους ταµεία σε περι-
πτώσεις προβληµάτων υγείας, αποφασίσαµε από 01/01/2007 να παρέχουµε σε
όλους τους εργαζόµενους µας, χωρίς καµία επιβάρυνση από την πλευρά τους, πρό-
σθετη ιδιωτική ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη αλλά και ασφάλεια
ζωής. Το πρόσθετο αυτό ασφαλιστικό πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης και κά-
λυψη εισοδήµατος λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχηµα.
Επίσης οι εργαζόµενοί µας µπορούν να ασφαλίσουν τα µέλη της οικογένειάς τους
σε προνοµιακές τιµές µε τις παροχές που έχουν και οι ίδιοι.



ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Εκτός από τα παραπάνω η εταιρεία µας παρέχει επί-
σης στους εργαζόµενούς της:
�Άτοκα δάνεια ως βοήθεια σε σοβαρά οικονο-

µικά τους προβλήµατα (κυρίως αυτά που αφορούν
θέµατα υγείας).
�∆ώρο γάµου και δώρο γέννησης παιδιού (χρη-

µατικό ποσό).
� ∆ιαγωνισµός παιδικής ζωγραφικής

για παιδιά εργαζοµένων από 8 έως 12
ετών µε χρηµατικό έπαθλο. Ένα από τα
έργα γίνεται η χριστουγεννιάτικη κάρτα
της εταιρείας µας και κάθε παιδί που συµµετέχει
παίρνει ως δώρο υλικά ζωγραφικής.
�Λειτουργία καφε-εστιατορίου µε ειδικές τιµές για

το προσωπικό για τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας.
� Έκπτωση στα προϊόντα της εταιρείας.
� Επιπλέον ηµέρες ασθένειας ανά έτος χωρίς

προσκόµιση δικαιολογητικών.

Εξαιρετικά αφιερωµένο
στα παιδιά των εργαζο-
µένων µας που µε τη
δική τους ευαισθησία
και τρυφερότητα ζω-
γράφισαν τις «Φυλές
του Κόσµου», συµµετέ-
χοντας στον ∆ιαγωνισµό
Ζωγραφικής της εται-
ρείας µας για παιδιά 8-
12 ετών.

Ρόσνι Κοθανούρ, 1ο Βραβείο

Όλγα Κατσάρα, 2ο Βραβείο

∆έσποινα Στάµου, 3ο Βραβείο

Άννα Κολλύρου, 4ο Βραβείο

Μαρία Κολλύρου,
4ο Βραβείο

Οkan Kaya,
5ο Βραβείο

Ξένια Στάµου,
6ο Βραβείο



Ο σεβασµός στον άνθρωπο και το περιβάλλον και η προσφορά στη κοινωνία είναι βα-
σικές αξίες που διέπουν τη δράση της Νηρεύς καθώς και των θυγατρικών της.

Ο Όµιλος είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργεί,
στηρίζει δραστηριότητές τους, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, προσφέρει χορη-
γίες σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, υποστηρίζει την επιστηµονική έρευνα και συν-
δράµει, µε αίσθηµα οικολογικής συνείδησης, στο έργο φορέων που µεριµνούν για το
περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Παράλληλα, η εταιρεία και οι θυγατρικές εφαρµόζουν µε συνέπεια πολιτική προστα-
σίας του περιβάλλοντος ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση του προσωπικού
και βελτιώνοντας συνεχώς το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.

Κοινωνική συνεισφοράτου Οµίλου Νηρεύς
Φόροι στο κράτος και τις τοπικές αρχές 1.258.000 €Νέες επενδύσεις σε πάγια 5.802.000 €Μισθοί συντάξεις και πρόσθετες παροχές σε εργαζόµενουςπεριλαµβανοµένων και πέρα των κατά νόµουποχρεωτικών 31.899.000 €

∆ίπλα
στην κοινωνία
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Η εταιρεία µας από το 2008 συµµετέχει στο Οι-
κουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ υποστηρίζον-
τας τις 10 αρχές του. Για το λόγο αυτό τα έτη
2009 και 2010 εξέδωσε και επιστολή συµµόρ-
φωση µε τις αρχές του Συµφώνου οι οποίες ανα-
φέρονται στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, στην
Εργασία, στο Περιβάλλον και είναι έναντι στην
∆ιαφθορά.
Ειδικότερα:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία

των διεθνώς διακηρυγµένων ανθρώπινων δικαιωµάτων.
ΑΡΧΗ 2: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν

εµπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Η εταιρεία µας δεσµεύεται να υποστηρίζει την Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων του Ο.Η.Ε. και συµµορφώνεται µε την σχετική νοµοθεσία (της Ελλάδας και των
χωρών που δραστηριοποιείται).
Κάθε χρόνο υποστηρίζουµε διάφορες κοινωνικές ενώσεις µε δωρεές προϊόντων µας και χορη-
γίες. Επίσης προσφέρουµε τις εγκαταστάσεις µας σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα για την πρακτική
άσκηση των φοιτητών τους.

ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΑΡΧΗ 3: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι και

την αποτελεσµατική αναγνώριση του δικαιώµατος της συλλογικής διαπραγµάτευσης.
ΑΡΧΗ 4: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε µορφής κατα-

ναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
ΑΡΧΗ 5: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παι-

δικής εργασίας.
ΑΡΧΗ 6: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις

προσλήψεις και στην απασχόληση.
Η εταιρεία µας αναγνωρίζει ότι το µεγαλύτερό της κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι της και γι’ αυτό
φροντίζει να τους προσφέρει επαγγελµατική εξέλιξη και ανάπτυξη µέσω εκπαιδεύσεων και
άλλων δραστηριοτήτων καθώς και εξισορρόπηση επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής µέσω
ποικίλων εταιρικών παροχών. Υπάρχει δε πλήρης συµµόρφωση µε την Ελληνική Εργατική Νο-
µοθεσία.
Υπάρχει επίσης σωµατείο εργαζοµένων στην επιχείρηση µε το οποίο η διοίκηση διατηρεί ανοι-
χτή και συχνή επικοινωνία.
Η εταιρεία µας δεν υποστηρίζει ούτε ενθαρρύνει την παιδική εργασία. Η ηλικιακή κατανοµή του
προσωπικού µας είναι η εξής :

Ηλικιακή οµάδα % του συνόλου
20-30 14%
31-40 38%
41-50 32%
50+ 16%

συµµετοχή στοοικουµενικόσύµφωνο του Ο.Η.Ε.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΡΧΗ 7: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις

περιβαλλοντικές προκλήσεις.
ΑΡΧΗ 8: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση

της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
ΑΡΧΗ 9: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την διάδοση τε-

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

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

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

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΑΡΧΗ 10: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε µορφής διαφθορά, συµπε-

ριλαµβανοµένου του εκβιασµού και της δωροδοκίας.
Η εταιρεία µας είναι ενάντια σε κάθε µορφή διαφθοράς (π.χ. δωροδοκία, ξέπλυµα χρήµατος,
ανυπακοή στους νόµους, εκβιασµός κ.α.).
Έχουµε θεσπίσει διαδικασίες αγοράς που διέπουν την λειτουργία της ∆/νσης Προµηθειών µε-
ταξύ των οποίων είναι και η υποχρεωτική λήψη τουλάχιστον 3 προσφορών από διαφορετικούς
προµηθευτές. Οι προσφορές αξιολογούνται και υπογράφονται από όλα τα µέλη της ∆ιοίκησης
πριν να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια. Υπάρχει επίσης κατάλογος εγκεκριµένων προµηθευτών
της εταιρείας.
Επίσης οι οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται ετησίως από πολυεθνική ελεγκτική εταιρεία και τακτι-
κοί και έκτακτοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται σε όλα τα τµήµατα από την ∆/νση Εσωτερικού Ελέγχου.



O Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ εφαρµόζει ένα µοντέλο Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης σκοπός του οποίου
είναι η βιώσιµη ανάπτυξη του σε συνδυασµό µε την
ευηµερία όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του.
Στόχος µας είναι η ενηµέρωση, η ευαισθητοποίηση αλλά και η ουσιαστική πα-
ρέµβαση στην καθηµερινότητα αδύναµων οµάδων του πληθυσµού.
Αναπτύσσουµε κοινωνικές δράσεις που καλύπτουν βασικές ανάγκες και ανα-
κουφίζουν τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούµαστε.
Ο Όµιλος ως «κοινωνικός εταίρος» ενισχύει το ρόλο του µέσω της προώθησης εκπαιδευτικών
πρωτοβουλιών, χορηγιών, δωρεών προϊόντων κλπ.

Για το 2010 ορισµένες από τις κυριότερες κοινωνικές προσφορές του Οµίλου µας στους τέσσε-
ρις βασικούς πυλώνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι:

Εκπαίδευση
� ALBA
� Γενικό λύκειο Καλλιµασιάς Χίου
� Καραµούζιο Γυµνάσιο Αστακού
� 3ο Γενικό Λύκειο Χίου

Κοινωνία
� Ερυθρός Σταυρός
� Ίδρυµα CARITAS
� «ΑΝΑ∆ΥΣΗ» Αυτιστικά παιδιά – Αίγινα
� Σύλλογος «ΑΡΜΟΝΙΑ»
� Γηροκοµείο Καρδαµύλων
� Οι Φίλοι του Χιώτικου Χωριού
� ∆ήµος Περάµατος
� Ιερά Μητρόπολη Νικαίας
� «Αγγελιοφόρος»

Πολιτισµός
� ∆ήµος Αστακού
� ∆ήµος Μεσολογγίου
� Πνευµατικό Κέντρο Κορωπίου
� Πολιτιστικός Οργανισµός Πελασγίας, Φθιώτιδα
� Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού

Αθλητισµός
� Αθλητικός σύλλογος Λάρυµνας
� Γυµναστικός Σύλλογος Κορωπίου
� Ιππικός Σύλλογος Ναυπακτίας & ∆ωρίδας
� Ποδοσφαιρική Οµάδα ∆ωρικός - Ευπαλίου

το κοινωνικό µαςαποτύπωµα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η εταιρεία µας στα πλαίσια της επιχειρηµα-τικής της δικτύωσης είναι µέλος πολλώνεθνικών και διεθνών δικτύων, επιµελητη-ρίων και ενώσεων όπως:
� Εµπορικό και Βιοµηχανικό

Επιµελητήριο Αθηνών
� Ελληνορωσικό Εµπορικό Επιµελητήριο� Ιταλικό Εµπορικό Επιµελητήριο� Ελληνοτουρκικό Εµπορικό

Επιµελητήριο
� Αραβοελληνικό ΕπιµελητήριοΕµπορίου & Ανάπτυξης� Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών� Λέσχη Επιχειρηµατικότητας� Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων� Ελληνικό ∆ίκτυο για την ΕταιρικήΚοινωνική Ευθύνη
� Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησηςΕπιχειρήσεων
� ALBA Graduate Business School� Ένωση εισηγµένων εταιρειών



εφοδιαστική
αλυσίδα

Ο εναρµονισµός του κυκλώµατος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας µε τις αρχές εταιρικής
διακυβέρνησης βασίζεται σε 2 θεµελιώδεις άξονες :
1. Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα – Φιλικότητα προς το Περιβάλλον
2. Ασφάλεια στη λειτουργία όλων των επιµέρους λειτουργιών του κυκλώ-
µατος logistics.
Αναλυτικά ανά άξονα δράσης οι ενέργειες που εκτελούνται και είναι σύµφωνες µε τις
θεµελιώδεις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης είναι :

Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα – Φιλικότητα προς το Περιβάλλον
Α. Χρήση εναλλακτικών µέσων µεταφοράς λιγότερο ρυπογόνων για το περιβάλ-
λον. Προκειµένου να περιορίσουµε τις εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα φρον-
τίσαµε το 35% των ιχθυοτροφών που παράγονται από τα εργοστάσια µας να
µεταφέρονται µε φορτηγό πλοίο αντί της χρήσης αυτοκινήτων µεταφοράς ξηρού
φορτίου.

Β. Σταδιακή αντικατάσταση υλικών συσκευασίας από τα συσκευαστήρια προς το
Εργοστάσιο Μεταποίησης µε τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον µονάδων συ-
σκευασίας (αντί για τα γνωστά ιχθυοκιβώτια από φελιζόλ προβαίνουµε µε αυξα-
νόµενο ρυθµό και ποσοστό στη χρήση ειδικών, µεγαλύτερων σε µέγεθος,
συσκευασιών µεταφοράς πολλαπλών χρήσεων). Αυτή τη στιγµή έχει αντικατα-
σταθεί το 50% των ιχθυοκιβωτίων µε µεγαλύτερες συσκευασίες.

Γ. Επιλέγουµε προµηθευτή παροχής υπηρεσιών µεταφορικού έργου βάσει της ηλι-
κίας του στόλου των οχηµάτων του – είτε σε αριθµό χιλιοµέτρων είτε σε έτη κυ-
κλοφορίας - ώστε να έχουµε συνεργάτες µε λιγότερο ρυπογόνα οχήµατα.
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Ασφάλεια στη λειτουργία όλων των επιµέ-
ρους λειτουργιών του κυκλώµατος logistics
Α. Αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής κυκλο-
φορίας για το σύνολο των συνεργατών προµη-
θευτών µεταφορικού έργου και για το σύνολο
του εταιρικού στόλου της εταιρείας.

Β. Τήρηση των κανόνων ασφαλούς φόρτωσης
εµπορευµάτων από τα Κέντρα ∆ιανοµής της εται-
ρείας για το σύνολο των συνεργατών προµη-
θευτών µεταφορικού έργου και για το σύνολο
του εταιρικού στόλου της εταιρείας (Οι κανόνες
αυτοί υπάρχουν και στα συµβόλαια συνεργασίας
των συνεργατών µεταφορικού έργου )

Γ. Χρήση όλων των απαραίτητων αυτοµατοποι-
ηµένων συστηµάτων για τη διαφύλαξη της εργα-
σίας των εργαζοµένων στα Κέντρα ∆ιανοµής
(µηδενικά ατυχήµατα στα Κέντρα ∆ιανοµής την τε-
λευταία τετραετία)

∆. Συνεχής εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και
υγιεινής των εργαζοµένων στα Κέντρα ∆ιανοµής
– ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης και ενηµέρωσης

Ε. Λεπτοµερής παρακολούθηση όλων των απα-
ραίτητων εργασιών, συντηρήσεων στον εξοπλι-
σµό των Κέντρων ∆ιανοµής για διαφύλαξη της
ασφαλούς εργασίας, κάτι που καταγράφεται σε
ειδικό πληροφοριακό σύστηµα

Στ. Αναδιαµόρφωση χώρων των Κέντρων ∆ια-
νοµής Πατρών και Κορωπίου –τµήµατα αποθή-
κης ψυγείων- µε σκοπό την καλύτερη εργονοµία
της αποθήκης για τη βελτιστοποίηση της ροής ερ-
γασίας µέσα στα Κέντρα που συµβάλλουν στην
ποιοτικότερη εργασία



το
περιβαλλοντικό
µας αποτύπωµα

Το 2010 συνεχίστηκε για έκτη συνεχή χρονιά η εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλ-
λοντικής ∆ιαχείρισης, κατά το πρότυπο ISO 14001:2004, στις παραγωγικές εγκαταστά-
σεις του Οµίλου.
Επί πλέον, τον Ιούλιο του 2010, πραγµατοποιήθηκε η επιθεώρηση επιτήρησης από τον
φορέα πιστοποίησης TUV Austria Hellas, η οποία και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία.
Και το 2010, η εταιρεία δαπάνησε σηµαντικούς πόρους για την επίτευξη των στόχων
της και την βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, που αναλύονται στη συ-
νέχεια.

Η προσοχή µας στραµµένη στο περιβάλλον
Οι δυο βασικοί άξονες στους οποίους βασίστηκαν οι εργασίες αναβάθµισης των εγ-
καταστάσεων και του εξοπλισµού το 2010 ήταν η λήψη µέτρων για την αποφυγή ατυ-
χηµάτων µε επίπτωση στο περιβάλλον και η συµµετοχή των εργαζοµένων σε δράσεις
για τον καθαρισµό ακτών και του βυθού, σε συνεργασία µε Περιβαλλοντικές Οργα-
νώσεις και τους ∆ήµους.

Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων
Στις χερσαίες εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν ειδικά διαµορφωµένες δεξαµενές για
την προσωρινή αποθήκευση χρησιµοποιηµένων ελαίων µέχρι την τελική τους διάθεση
στο Πανελλήνιο Σύστηµα ∆ιαχείρισης λιπαντικών.
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Καθαρισµός ακτών και βυθού
Οι δύτες των µονάδων εκτροφής της Φωκίδας
συµµετείχαν στην ∆ράση «Καθαρίστε την Μεσό-
γειο 2010», που οργανώθηκε από το ∆ίκτυο
Μεσόγειος SOS, και καθάρισαν και κατέγραψαν
τον πυθµένα του λιµανιού της Ναυπάκτου.
Αλλά και σε άλλες µονάδες, οι δύτες και εργαζό-
µενοι σε µονάδες εκτροφής οργανώνουν σε τακτά
χρονικά διαστήµατα µε δική τους πρωτοβουλία,
καθαρισµό των ακτών γύρω από τις πλωτές εγκα-
ταστάσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14/5/2010



Το 2010, παρακολουθήσαµε την ποιότητα
του θαλασσινού νερού στα νερά εκτροφής
µε 291 φυσικοχηµικές αναλύσεις και
638 µικροβιολογικές αναλύσεις.
Οι φυσικοχηµικές αναλύσεις αφορούσαν

βαρέα µέταλλα, υδράργυρο, υπολείµµατα φυτοφαρµά-
κων και θρεπτικά άλατα, και οι µικροβιολογικές είναι ΟΜΧ (Ολική Μεσοφιλική Χλωρίδα),
Total Coliforms, E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria, Fecal streptococci,
Clostridium perfringens, Pseudomonas, Fecal coliforms.
Με την εντατικοποίηση των αναλύσεων και τη συστηµατική παρακολούθηση των παρα-
µέτρων εκτροφής διασφαλίζουµε την διατήρηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος.

Παράλληλα παρακολουθούµε τις παραµέτρους των υγρών αποβλήτων ως προς το βιο-
χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (BOD), το χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD), τα ολικά αι-
ωρούµενα στερεά (TSS), το ολικό άζωτο και τον ολικό φώσφορο µέσω εργαστηριακών
αναλύσεων οι οποίες υλοποιούνται και σε εσωτερικά εργαστήρια αλλά και σε εξωτερικά
διαπιστευµένα εργαστήρια. Ο σκοπός των αναλύσεων είναι να διασφαλίζεται πως τα υγρά
απόβλητα δεν θα µεταβάλλουν τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του τελικού τους αποδέκτη, της
θάλασσα, και των αποχετευτικών δικτύων. Το 2010 υλοποιήσαµε 850 αναλύσεις σε
υγρά απόβλητα.

Συµµετέχουµε ενεργά στα Συλλογικά Προγράµµατα Ανακύκλωσης που έχουν αναπτυχθεί
σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και σε µικρότερα προγράµµατα που αναπτύσσουµε συνε-
χώς στις εγκαταστάσεις µας.
Το 2010:
� Συλλέξαµε 6,1 τόνους χαρτί για ανακύκλωση και το διαθέσαµε σε υπεργολάβο εγ-

κεκριµένο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, που έχει πάρει ειδική άδεια για την διαχείριση παλαιού χάρτου.
� Συγκεντρώσαµε στα Κεντρικά Γραφεία τις µελανοταινίες από όλες τις εγκαταστάσεις και

τις δώσαµε για ανακύκλωση ή/και επαναχρησιµοποίηση σε εγκεκριµένους υπεργολάβους.
� Συλλέξαµε και παραδώσαµε στο φορέα διαχείρισης ΑΦΗΣ 47 κιλά φορητές µπα-

ταρίες.
� Συλλέξαµε 145 ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και 500 λαµπτήρες φθορίου

και τα παραδώσαµε στους φορείς Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και Φωτοκύκλωση αντί-
στοιχα.
� ∆ώσαµε για ανακύκλωση 3 τόνους πλαστικό από σακούλες ιχθυοτροφής και 150 τό-

νους πολυστερίνη Παράλληλα, δώσαµε µεγάλη έµφαση στην διαχείριση των υλικών συ-
σκευασίας και στη συνεχή ανάπτυξη προγραµµάτων για την µείωση της χρήσης
ιχθυοκιβωτίων από διογκωµένη πολυστερίνη στις ενδοεταιρικές µεταφορές.
� Παράλληλα, από τα έργα αναβάθµισης που γίνονται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις,

προέκυψαν σηµαντικές ποσότητες σιδήρου οι οποίες διατέθηκαν για ανακύκλωση σε εγκε-
κριµένους υπεργολάβους.

Θαλασσινό νερόΗ ζωή για ταψάρια µας

Ανακύκλωση - πηγή ζωής
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∆ιαχείριση υποπροïόντων παραγωγής
Το σύνολο των υποπροϊόντων της µεταποίησης αξιοποιείται σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊ-
κούς κανονισµούς για την διαχείριση παραπροϊόντων ιχθυηρών. Τα εντόσθια και τα κεφά-
λια αποστέλλονται σε εκτροφέα γουνοφόρων ζώων ο οποίος τα χρησιµοποιεί ως πρώτη
ύλη για την παραγωγή τροφής. Τα υποπροϊόντα των µονάδων εκτροφής ψαριών αποτε-
φρώνονται σε κτηνιατρικό κλίβανο της εταιρείας.

Ενέργειες επικοινωνίας
Η εταιρεία δίνει πολύ µεγάλο βάρος στην επικοινωνία µε ενδιαφερόµενα µέρη όπως τον
Σύνδεσµο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, τις Αρχές, τις Τοπικές Κοινωνίες και Πανεπι-
στηµιακή Κοινότητα.
Τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων παρακολούθησης της ποιότητας των νερών εκτρο-
φής κοινοποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση στις Αρµόδιες Υπηρεσίες.
Στελέχη του Οµίλου συµµετέχουν ενεργά σε συνέδρια που οργανώνονται από διακεκρι-
µένους Πανεπιστηµιακούς µε θέµα την αλληλεπίδραση της ιχθυοκαλλιέργειας και του πε-
ριβάλλοντος. Παράλληλα, τα ίδια αυτά στελέχη είναι µέλη και της Γνωµοδοτικής
Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών.

Βραβείο για τις περιβαλλοντικές µας επιδόσεις
Το 2010, η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. βραβεύτηκε στην κατηγορία της Περιβαλλοντική ∆ιαχείρισης, στα
Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον που οργανώνονται από το Πανελλή-
νιο Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος,.
Σκοπός των Βραβείων αυτών είναι να δοθεί η δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να
συµµετάσχουν στον Ευρωπαϊκό θεσµό EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVI-
RONMENT, αναδεικνύοντας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις ανάµεσα στις µεγαλύτερες
εταιρείες της Ευρώπης.

Η ανάπτυξη και η συνεχής στήριξη του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι απο-
τέλεσµα της έµφασης της ∆ιοίκησης σε θέµατα Περιβάλλοντος και της αντίληψης σύµφωνα
µε την οποία η οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να εναρµονίζεται µε το σεβασµό του φυσικού,
πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η υλοποίηση όµως του Συστήµατος είναι απο-
τέλεσµα της συλλογικής προσπάθειας και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ευσυνει-
δησίας των εργαζοµένων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.



Εξωστρέφεια
Συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς
Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών / Εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων
∆ιετές (2009-2010) πρόγραµµα συνολικού προϋπολογισµού 60.000€ µε σκοπό την ανάπτυξη
προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας µε ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά.

Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών / Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας.
Πρόγραµµα προϋπολογισµού 12.000€ για τον έλεγχο καταλοίπων και την πραγµατοποίηση
αυτοελέγχων σε προϊόντα της εταιρείας.

Σε συνεργασία µε το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Μελέτη της διάρκειας ζωής των προϊόντων της εταιρείας µε προϋπολογισµό 7.000€.

Σε συνεργασία µε το Νορβηγικό ερευνητικό κέντρο AKVAFORSK Genetics Center AS
Συνεχίζουµε το πρόγραµµα Γενετικής Επιλογής γεννητόρων τσιπούρας και λαβρακιού, µε ετή-
σιο προϋπολογισµό 150.000€.

ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η ΝΗΡΕΥΣ και η θυγατρική της εταιρεία KEGOagri οργά-νωσαν ηµερίδα για τη δυνατότητα µείωσης του κόστους πα-ραγωγής σε πτηνοτροφικές, χοιροτροφικές καικτηνοτροφικές µονάδες µε την εγκατάσταση και χρήσηανανεώσιµων πηγών ενέργειας («πράσινη» ενέργεια).

Η ενηµερωτική εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε µεγάληεπιτυχία και µε τη συµµετοχή 50 παραγωγών και πελατώντης KEGOagri στο ξενοδοχείο METROPOLITAN στις 29Ιουνίου 2010.

Στην ηµερίδα συµµετείχαν η εταιρεία AMBIO, η οποία ενη-µέρωσε τους συνεργάτες µας για το νοµικό πλαίσιο καθώςκαι τη διαδικασία έκδοσης άδειας για φωτοβολταϊκούςσταθµούς και η τράπεζα EUROBANΚ, η οποία ανέλυσεπλήρως το χρηµατοοικονοµικό σκέλος της επένδυσης.
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περιβαλλοντική διαχείριση
µε αίσθηµα ευθύνης
To 2010, η Νηρεύς έλαβε βραβείο για το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που εφαρ-
µόζει από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος. Σκοπός
των βραβείων αυτών είναι να δοθεί η δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να συµµετά-
σχουν στον Ευρωπαϊκό θεσµό EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRON-
MENT, αναδεικνύοντας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις ανάµεσα στις µεγαλύτερες
εταιρείες της Ευρώπης. Η Νηρεύς προκρίθηκε και στα Ευρωπαϊκά βραβεία.

ΠΑΣΕΠΠΕ
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Βραβείο στην κατηγορία
Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση

O αναπληρωτής ∆/νων Σύµβουλος του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ
κ. Α. Χαχλάκης, παραλαµβάνει το
3ο βραβείο περιβαλλοντικής διαχείρισης
από τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.



Σεβόµενοι το οικολογικό µας αποτύπωµα,
για το 2010 εκδώσαµε τον κοινωνικό µας απολογισµό

µόνο σε ηλεκτρονική µορφή.

ηλεκτρονική
σελιδοποίηση:Η

λιάνα
Στεφ

άκη

επικοινωνία
για τον κοινωνικό απολογισµό

Κα Ρέα Ελευθεράκη ∆/ντρια Ανθρωπίνων Πόρων
e-mail: r.eleftheraki@nireus.com

Κα Κορίνα Στεφάκη Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων
e-mail : k.stefaki@nireus.com

Τηλ.: +30 210 6624280

∆είτε το καινούριο µας website:

www.nireus.com


