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Το 2011 ήταν µια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για το σύνολο της Ελ-
ληνικής κοινωνίας που δοκιµάζεται από πρωτοφανή οικονοµική κρίση.
Τo σύνολο των δεικτών επιδεινώθηκε και η ανεργία διευρύνθηκε.

Για το λόγο αυτό, στον όµιλο ΝΗΡΕΑ εντείναµε ακόµη περισσότερο
τις προσπάθειές µας για ενέργειες που συµβάλλουν στη βελτίωση των
οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών, αλλά και στη µακροπρόθεσµη
συνέχιση της πορείας του Οµίλου µας.

Με κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία στηρίξαµε ενεργά και
µε συνέπεια τους εργαζόµενούς µας και τις τοπικές κοινωνίες στις
οποίες λειτουργούµε. Επίσης, συνδράµαµε έµπρακτα τις ευαίσθητες
κοινωνικές οµάδες, τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και την πα-
νεπιστηµιακή έρευνα.

Στηρίξαµε την Ελληνική Οικονοµία µε τις εξαγωγές των προϊόντων
µας σε περισσότερες από 35 χώρες. Κατά το 2011, το 75% των συ-
νολικών µας πωλήσεων και το 90% των πωλήσεων ψαριών κατευ-
θύνθηκε σε χώρες του εξωτερικού συµβάλλοντας έτσι στη βελτίωση
του εµπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας.

Υποστηρίξαµε τους πελάτες µας, προσφέροντάς τους ποιοτικά προ-
ϊόντα υψηλών προδιαγραφών και προστιθέµενη αξίας.

Παράλληλα, βελτιώσαµε την αποδοτικότητα της παραγωγής, συνεχί-
ζοντας να επενδύουµε σε έρευνα και τεχνολογία και δηµιουργώντας προ-
ϊόντα που συµβάλλουν στη βιωσιµότητα του πλανήτη µας.

Μειώσαµε το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα µε ενέργειες και πρω-
τοβουλίες σε όλες µας τις εγκαταστάσεις και µε πλήρη διαφάνεια στη
κοινοποίηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων.

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 περιβάλλοντος και την καταπολέµηση της διαφθοράς.

Αλλά η πλέον σηµαντική µας συµβολή στη κοινωνική ευηµερία και
τη βιώσιµη ανάπτυξη εξακολουθούν να είναι τα προϊόντα µας.

Τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας προσφέρουν ποιότητα και υψηλή δια-
τροφική αξία σε προσιτές τιµές χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον
και να καταστρέφουν τα ιχθυο-αποθέµατα της φύσης.

Επί πλέον, διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των φυσικών πηγών και
παράλληλα συµβάλλουν σηµαντικά στη διασφάλιση της υγιεινής δια-
τροφής σε προσιτές τιµές, που αποτελεί από µόνη της ένα σηµαντικό
στοιχείο της κοινωνικής προόδου και ευηµερίας.

Πιστεύουµε ότι όλοι µαζί, επιχειρήσεις και πολίτες, µε σύνεση και
επιµονή, µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα βραχυχρόνια εµπόδια που
έχουµε µποροστά µας και να συνεισφέρουµε στην εθνική προσπάθεια
για τη µακροχρόνια ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας και την ευη-
µερία της κοινωνίας µας.

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

Αριστείδης Μπελλές
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ λειτουργεί από το 1988 και µέσα στα 20 και πλέον χρόνια της επι-
τυχούς λειτουργίας του κατέκτησε τη πρώτη θέση, παγκοσµίως, στη παραγωγή και διά-
θεση µεσογειακών ψαριών. Ταυτόχρονα συγκαταλέγεται µέσα στις 10 µεγαλύτερες
εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας στο κόσµο.

Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ παράγει σε 3 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία) και κατέχει ηγετικές
θέσεις σε όλα τα προϊόντα του: ψάρια, γόνο, ιχθυοτροφές. Είναι πλήρως καθετοποι-
ηµένος στην παραγωγή και στις πωλήσεις καλύπτοντας όλη την αλυσίδα αξίας µε την
παραγωγή ιχθυοτροφών, γεννητόρων, επιλεγµένων αυγών, γόνου, έτοιµου ψαριού,
επεξεργασµένων προϊόντων και εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας. Λειτουργεί δύο εργο-
στάσια παραγωγής ιχθυοτροφών, ετήσιας παραγωγικής δυναµικότητας 90.000 τόνων,
4 ιχθυογεννητικούς σταθµούς µε ετήσια δυναµικότητα 210 εκ. τεµάχια, 56 µονάδες πά-
χυνσης µε τρέχουσα ετήσια δυναµικότητα 36.000 τόνους, τρεις µονάδες προπάχυνσης
γόνου 10 γρ. στη στεριά µε συνολική δυναµικότητα 50 εκ. τεµαχίων, 13 σύγχρονα συ-
σκευαστήρια, εργοστάσιο µεταποίησης, 1 κέντρο γενετικής για ψάρια, 1 ερευνητικό κέν-
τρο και µία εταιρεία που παράγει εξοπλισµό ιχθυοκαλλιέργειας, όπως κλωβούς και
δίχτυα. Επί πλέον, ο Όµιλος διαθέτει µέσω της 100% θυγατρικής του εταιρίας KEGO-
agri αναπαραγωγικό υλικό, διατροφικά προϊόντα, φάρµακα, προϊόντα υγιεινής και εξο-
πλισµό σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και χοιροτρόφους στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες
Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας - πωλήσεις 2011 (εκ. ευρώ)

Οι πωλήσεις της ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α είναι κατ’ εκτίµηση

ο όµιλός µας



Ο όµιλος ΝΗΡΕΥΣ δραστηριοποιείται σήµερα κυρίως σε πέντε
µεγάλους τοµείς:
• Την ιχθυοκαλλιέργεια (γεννήτορες, γόνος και ψάρια εµπο-
ρεύσιµου µεγέθους) έχοντας σε λειτουργία περίπου 2.500 ιχ-
θυοκλωβούς σε γεωγραφική διασπορά.
• Τη µεταποίηση ψαριών µε ένα εργοστάσιο µεταποίησης.
• Τον τοµέα ιχθυοτροφών µε 2 εργοστάσια παραγωγικής δυνα-
µικότητας άνω των 40.000 τόνων έκαστο.
• Τον τοµέα κατασκευής και εµπορίας εξειδικευµένου εξοπλι-
σµού ιχθυοκαλλιέργειας είτε για ίδια χρήση είτε για άλλες εται-
ρίες ιχθυοκαλλιέργειας.
• Τον τοµέα της κτηνοπτηνοτροφίας µε την παραγωγή συµπλη-
ρωµάτων διατροφής παραγωγικών ζώων, τη διάθεση γενετικού
υλικού και εξοπλισµού στην κτηνοτροφία.

Οι κλάδοι της ιχθυοκαλλιέργειας και της µεταποίησης των ψα-
ριών αποτελούν τον σηµαντικότερο τοµέα του Οµίλου και έχουν
τις µεγαλύτερες πωλήσεις. Ακολουθεί ο κλάδος των ιχθυο-
τροφών και έπονται τα άλλα προϊόντα.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ

Γεννήτορες

Γόνος
2 γρ.

& 10 γρ.

Νωπά Ιχθυηρά
Τσιπούρα
Λαβράκι

Μυλοκόπι
Φαγκρί
Λιθρίνι
Μυτάκι

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Φιλέτα

Απεντερωµένα

Κατεψυγµένα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Τσιπούρα

Λαβράκι

Πέστροφα

Λοιπές

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κλουβιά

∆ίχτυα

Άλλα

ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟ-
ΤΡΟΦΙΑ

Γενετικό Υλικό

∆ιατροφικά
Συµπληρώµατα

Φάρµακα

Εξοπλισµός

Κατανομή πωλήσεων 2011
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Ο Όµιλος έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και έχει καταστεί η µεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία
στον κλάδο τροφίµων στην Ελλάδα, συµβάλλοντας δυναµικά στο ελληνικό εθνικό προ-
ϊόν, στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, καθώς και στον παραγωγικό και κοινωνικό
ιστό της χώρας. Το 2011 οι εξαγωγές του έφθασαν τα €148,1 εκ. Ο ακόλουθος πίνα-
κας απεικονίζει την εξέλιξη του µεριδίου εξαγωγών στις πωλήσεις του Οµίλου, το οποίο
διατηρείται σταθερά άνω του 50%.

Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ είναι σταθερά προσηλωµένος στην επέκτασή του στο εξωτερικό δί-
νοντας έµφαση όχι µόνο στις εξαγωγές αλλά και στη παραγωγική του διεθνοποίηση.
Εκτός της Ελλάδας, η εταιρία 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.

Εξέλιξη μεριδίου εξαγωγών

Εξαγωγές Ελλάδα
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2011 - Πωλήσεις ψαριών ανά χώρα (%)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
4%

ΓΑΛΛΙΑ
18%

ΙΣΠΑΝΙΑ
8%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
12%

ΗΠΑ
4%

ΙΤΑΛΙΑ
18%

ΕΛΛΑΔΑ
10%

ΤΟΥΡΚΙΑ
3%

ΑΛΛΕΣ
11%

ΡΩΣΙΑ
4%

ΑΓΓΛΙΑ
7%

Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ ακολουθεί αρχές εταιρικής κοινωνικής ευ-
θύνης και βιώσιµης ανάπτυξης και είναι πιστοποιηµένος µε διε-
θνή πιστοποιητικά (ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004 και ISO
22000: 2005, BRC) που εγγυώνται έµπρακτα την ποιότητα και
την ασφάλεια των προϊόντων του.

Οι µετοχές της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστή-
ριο Αθηνών από το 1995. Έχει 63.652.283 µετοχές που δια-
πραγµατεύονται στη Κύρια Αγορά, ενώ συµµετέχει και στη
σύνθεση του ∆είκτη, του ∆είκτη Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης και
του ∆είκτη Τροφίµων – Ποτών.



Η ανάπτυξη της Οµίλου 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, το λαβράκι και διατίθενται ολόκληρα,
σε φιλέτα ή απεντερωµένα, νωπά ή κατεψυγµένα. Κατά το 2010, ο Όµιλος άρχισε να
διαθέτει στην ελληνική και διεθνή αγορά µυλοκόπι. Παράλληλα, το 2011, έχει ξεκινή-
σει η διάθεση νέων ειδών, όπως το µυτάκι, το φαγκρί και το λιθρίνι. Στόχος είναι να
µπορούµε να προσφέρουµε στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές διαφορετικά είδη ψα-
ριών µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας συνεχώς, µε τις υψηλότερες προδιαγραφές ποι-
ότητας και υγιεινής, σεβόµενη τον τελικό καταναλωτή.
Παράλληλα, από την έναρξη της λειτουργίας της, η Νηρεύς ήταν πρωτοπόρος στην ανά-
πτυξη των εξαγωγών και το άνοιγµα νέων αγορών. Σήµερα είναι η πρώτη εξαγωγική
εταιρεία της Ελλάδας στο χώρο των τροφίµων και τα ψάρια του εξάγονται σε περισσό-
τερες 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 2011, ο Όµιλος πέτυχε να τριπλασιάσει τις εξαγωγές του, δίνον-
τας έµφαση κυρίως στις νέες αγορές. Ενώ οι εξαγωγές προς τις παραδοσιακές αγορές
της Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας διπλασιάστηκαν, οι εξαγωγές προς τις νέες αγορές
αυξήθηκαν κατά 425%.
Σήµερα οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανέρχονται στα 148 εκ. € και είναι µοιρασµένες
στις νέες και παλαιές αγορές. Η στρατηγική της Νηρεύς είναι η συνέχιση της εξωστρε-
φούς πορείας του µε νέα προϊόντα και έµφαση στις νέες αγορές και η υλοποίησή της
µε σεβασµό προς το πελάτη και το τελικό καταναλωτή.

Στοιχεία πωλήσεων



Εξέλιξη εξαγωγών

Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία
Λοιπές χώρες

πωλήσεις (εκ.€)
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ο κλάδος τηςµεσογειακήςιχθυοκαλλιέργειας

Παγκόσμια παραγωγή θαλασσινών ψαριών (χιλ. τόνοι)

Στη περιοχή της Μεσογείου η έναρξη της υδατοκαλλιέργειας ανιχνεύεται στην Αρχαία Αί-
γυπτο το 2.500 π.Χ., όπου καλλιεργούσαν τιλάπια σε λιµνούλες. Οι Έλληνες, οι Ετρούσκοι
και αργότερα οι Ρωµαίοι εκτρέφανε ψάρια και οστρακοειδή σε θαλάσσια ιχθυοτροφεία.

Η υδατοκαλλιέργεια εξαφανίστηκε µε το τέλος της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Επανεµφα-
νίστηκε τον 15ο αι. µ.Χ. ως εκτεταµένη µεγάλης κλίµακας καλλιέργεια σε λιµνοθάλασσες
της Αδριατικής και ονοµαζόταν vallicultura (υδατοκαλλιέργεια σε παράκτιες λιµνοθάλασ-
σες). Η καλλιέργεια ψαριών αναπτύχθηκε λόγω της θρησκευτικής πρακτικής που απαγό-
ρευε τη κατανάλωση κρέατος τις Παρασκευές.

Η σύγχρονη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 µε τη καλλιέρ-
γεια 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 τη τσιπούρα και το λαβράκι να αποτελούν ακόµη τα κύρια πα-
ραγόµενα είδη. Είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος κλάδος θαλασσινής ιχθυοκαλλιέργειας
παγκοσµίως µετά τη παραγωγή του Ατλαντικού σολοµού.
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Η Ελλάδα είναι η βασική παραγωγός χώρα µεσογειακών ψαριών
και παράγει περισσότερο από το 40% της παγκόσµιας παραγω-
γής. Το 30% περίπου της παραγωγής λαµβάνει χώρα στη Τουρ-
κία, ενώ η υπόλοιπη παραγωγή είναι µοιρασµένη στις
περισσότερες χώρες της Μεσογείου: Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία,
Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρος, Ισραήλ, Κροατία, Τυνησία,κ.α.

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

Εξέλιξη Παγκόσμιας Παραγωγής Μεσογειακής
Ιχθυοκαλλιέργειας (εκτίμηση: kontali Analyse)
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ΙΤΑΛΙΑ
45%

ΙΣΠΑΝΙΑ
15%

ΓΑΛΛΙΑ
13%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
8%

ΑΓΓΛΙΑ
7%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
3%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
2%

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
6%

Εξαγωγές Ελληνικής παραγωγής
τσιπούρας - λαβρακιού (πηγή: kontali Analyse)

Στον Ελληνικό κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας δραστηριοποιούνται περίπου 100 εταιρίες µε
τζίρο µεγαλύτερο από 600 εκ. ευρώ που απασχολούν 10 χιλιάδες εργαζόµενους σε πε-
ριοχές αποµακρυσµένες από τα αστικά κέντρα. Τα 2/3 του τζίρου πραγµατοποιούνται από
τις 6 µεγαλύτερες εταιρίες, ενώ η συνολική θαλάσσια έκταση για τις εγκαταστάσεις τους
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 εξαγωγές του καλύπτουν το 3% των εξαγωγών της χώρας και το 12% των εξαγωγών
πρωτογενούς τοµέα (Μελέτη Εθνικής Τράπεζας, 2010)
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Εξαγωγές ελληνικών ψαριών
1999 - 2011 (εκ. -) (πηγή: ΟΠΕ)

Επί πλέον, κατά το 2011 οι εξαγωγές ψαριών κατέ-
λαβαν πάλι την πρώτη θέση στις εξαγωγές ελληνι-
κών αγροτικών προϊόντων και ήταν υπερδιπλάσιες
σε αξία από τις εξαγωγές ελαιολάδου.

ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2011 (€)
ΨΑΡΙΑ (ΝΩΠΑ -
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) 509.106.468

ΒΑΜΒΑΚΙ 234.460.164

ΠΑΡΘΕΝΟ ΛΑ∆Ι 211.147.486
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θυγατρικές

KKEEGGOOaaggrrii

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

Η KEGOagri έχει αναπτύξει αποκλειστικές συνεργασίες µε τoυς παγκόσµιους ηγέτες
παραγωγής γενετικού υλικού, ειδών διατροφής, φαρµάκων, προϊόντων βιοπροστα-
σίας και εξοπλισµών µονάδων.
Η γκάµα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η KEGOagri καλύπτει όλες τις
ανάγκες για όλα τα είδη των ζώων και τους παρέχει τη δυνατότητα να παράγουν τρό-
φιµα 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 αναπαραγωγι-
κών προγραµµάτων επιλογής.
� Η KEGOagri παράγει χοίρους αναπαραγωγής και σπέρµα Hermitage στην ιδιό-
κτητη φάρµα της στη Βοιωτία
� ∆ιαθέτει τους νεοσσούς Ross, του παγκόσµιου ηγέτη πτηνοτροφίας AVIAGEN, 
� ∆ιαθέτει  σπέρµα για βοοειδή από την Alta Genetics.

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
σε θέµατα διατροφής από εξειδικευµένους διατροφολόγους, αναπαραγωγής, δια-
χείρισης, κτηνιατρικής και υγιεινής στους παραγωγούς, µέσω εξειδικευµένων προ-
ϊόντων και συµβουλευτικών υπηρεσιών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
� Παρασκευάζει προϊόντα διατροφής για όλα τα είδη των ζώων, 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 διεργα-
σίες σχεδιασµού, προµηθειών, παραγωγής, πωλήσεων και ποιοτικού ελέγχου.
� ∆ιαθέτει διατροφικά προϊόντα εισαγωγής από τις εταιρίες Lactalis, Lallemand,
Suomen Rehu, Aveve και APC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
� Η KEGOagri αναλαµβάνει το σχεδιασµό, την ανοικοδόµηση και τον εξοπλισµό ερ-
γοστασίων ζωοτροφών σε συνεργασία µε την Amandus Kahl, γερµανική εταιρεία κα-
τασκευής εργοστασίων ζωοτροφών, της οποίας είναι αντιπρόσωπος.
�∆ιαθέτει ολοκληρωµένα συστήµατα σταυλισµού και σίτισης για πτηνοτροφικές και
χοιροτροφικές µονάδες, σε συνεργασία µε τις ευρωπαϊκές εταιρίες Roxell, Fancom,
Munters, Nedap.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
� ∆ιαθέτει κατ’αποκλειστικότητα στην ελληνική
αγορά τα προϊόντα βιοπροστασίας της DUPONT.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ
� Συνεργάζεται και διαθέτει στους παραγωγούς,
κτηνιατρικά φάρµακα και εµβόλια όλων των φαρ-
µακευτικών εταιριών.

FOCUS στην εξαγωγική δραστηριότητα
Η KEGOagri, έχοντας σαν βάση την επιτυχηµένη
της εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο, κάνει
τα πρώτα της βήµατα σε αγορές όπως αυτή της
Τουρκίας και των Βαλκανικών χωρών καθώς και
σε χώρες της Β.Αφρικής, όπως στην Τυνησία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Η εταιρία συµµετείχε µε επιτυχία, στην σπουδαι-
ότερη έκθεση του κλάδου ZOOTECHNIA 2011,
που πραγµατοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη τον
Φεβρουάριο 2011.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ προς
τους ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ του κλάδου
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
Ηµερίδα ενηµέρωσης γαλακτοπαραγωγών σε
συνεργασία µε LALLEMAND SAS και ΜΕΒΓΑΛ.
Η ενηµέρωση αφορούσε τις εξελίξεις και τα νέα
δεδοµένα στην παραγωγή ενσιρωµάτων τριφυλ-
λιού, σίτου, κρίθου και καλαµποκιού.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Ενηµέρωση πτηνοτρόφων στις εγκαταστάσεις
της AVIAGEN στο Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ
Η ενηµέρωση εστίασε στην απόδοση και στις
εξαιρετικές οικονοµικές επιδόσεις των broiler
breeders Ross 308, στη βιοασφάλεια πρόληψης,
στα προγράµµατα εµβολιασµού και παρακολού-
θησης υγείας, καθώς και στις βέλτιστες πρακτι-
κές ανάπτυξης για την πτηνοτροφία. Το σεµινάριο
ολοκληρώθηκε µε επίσκεψη των συµµετεχόντων
στις µονάδες της Aviagen µε GPs Ross 308.
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ΠΠΡΡΩΩΤΤΕΕΥΥΣΣ

Η ΠΡΩΤΕYΣ είναι θυγατρική του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ και εξειδικεύεται στην παραγωγή
τεχνολογικού εξοπλισµού και ολοκληρωµένων τεχνικών λύσεων υψηλής ποιότητας
που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του Οµίλου, αλλά και αυτές των παραγωγών Με-
σογειακής ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσµίως.

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

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

Η ΠΡΩΤΕΥΣ  διαθέτει  καινοτόµα πρωτοποριακά συστήµατα και προσφέρει δίχτυα
µεγαλύτερης διάρκειας ζωής που συµβάλλουν ουσιαστικά στην µείωση του κό-
στους στις επιχειρήσεις του κλάδου.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
� ∆ίχτυα συµβατικά, ενισχυµένα, καθώς και κατασκευασµένα από Dyneema

� ∆ίχτυα  για τόνους

� 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

� Συστήµατα καθαρισµού διχτυών (R.O.N.C.)

� Πλαίσια ∆ιαλογής (Flexipanels)

� Εµβολιαστές ιχθυδίων. 

� Βελόνες εµβολιασµού ιχθυδίων και ανταλλακτικά εµβολιαστών

� Επισκευές διχτυοκλωβών 

� Επισκευές και µετασκευές κλωβών ιχθυοκαλλιέργειας
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Εξαγωγική Δραστηριότητα
Ο εξαγωγικός προσανατολισµός της εταιρίας
έχει οδηγήσει σε ισχυρή διείσδυση µε µεγάλες
προοπτικές ανάπτυξης σε  χώρες όπως
Κύπρο, Τουρκία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία,
Ισπανία, Κανάρια Νησιά, Τυνησία καθώς και σε
Αραβικές Χώρες. 

Ερευνα και Ανάπτυξη
Η ΠΡΩΤΕΥΣ ερευνά, σε συνεργασία µε το Ελ-
ληνικό Ινστιτούτο Ανάπυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.),
καινοτόµα προϊόντα µε βάση τον χαλκό, όπως
παραγωγή διχτυών χαλκού που συµβάλλουν
σηµαντικά στην µείωση του κόστους συντή-
ρησης και καθαρισµού.

Έχει προχωρήσει επίσης σε συνεργασία µε την
ιταλική εταιρία ΜICANTI και ερευνά την αντι-
κατάσταση του anti-fouling µε την ειδική επε-
ξεργασία THORN-D, µε στόχο να προσφέρει
στους σύγχρονους παραγωγούς προϊόντα µε
χαµηλό κόστος συντήρησης και καθαρισµού.



H Ilknak ιδρύθηκε το 1996 και είναι θυγατρική του
οµίλου ΝΗΡΕΑ από το 2005.

Η εταιρεία είναι από τους πολύ λίγους
καθετοποιηµένους παραγωγούς Μεσογειακής
ιχθυοκαλλιέργειας στη Τουρκία.  Οι παραγωγικές της
εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Ντικιλί, 100 χλµ.
βόρεια από τη Σµύρνη και τα κεντρικά γραφεία της
στη Σµύρνη.

Η Ilknak διαθέτει σύγχρονο ιχθυογεννητικό σταθµό, 2
ιχθυοτροφεία και συσκευαστήριο πιστοποιηµένο για
εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Στις
εγκαταστάσεις της παράγονται γόνος τσιπούρας και
λαβρακιού και ποικιλία από ψάρια
ιχθυοκαλλιέργειας:  τσιπούρα, λαβράκι, µυτάκι και
µυλοκόπι.

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

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

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

IILLKKNNAAKK
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H Predomar ιδρύθηκε το 1999 και είναι θυγατρική του
οµίλου ΝΗΡΕΑ από το Γενάρη του 2007.

Η εταιρεία διαθέτει µονάδα προπάχυνσης γόνου
τσιπούρας και λαβρακιού µε ετήσια δυναµικότητα 10
εκ. τεµαχίων στα 10 γρ. στο Καρµπονέρας, που
βρίσκεται κοντά στη πόλη Αλµέρια της Ισπανίας.  

Παράλληλα, λειτουργεί 1 µονάδα πάχυνσης τσιπούρας
και λαβρακιού ανοιχτής θαλάσσης.

Η παραγωγή της Predomar, τόσο σε γόνο όσο και σε
φρέσκο ψάρι, εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες της
τοπικής αγοράς της Ισπανίας.

PPRREEDDOOMMAARR
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∆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

∆/ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

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

ΤΕΧΝΙΚΗ
∆/ΝΣΗ

η δοµή µας

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από 3 έως 11 µέλη και έχει πεν-
ταετή 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

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει µια φορά τον µήνα, χαράσσει
την στρατηγική της εταιρείας και εξετάζει τρέχοντα θέµατα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Οµίλου συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά τον µήνα ή
και περισσότερες σε περίπτωση που προκύψουν έκτακτα θέµατα διοικητικής φύ-
σεως. Εξετάζει και επιλύει τα διοικητικά θέµατα της εταιρείας και κάνει προτάσεις
σχετικά µε αυτά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.



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 απόκτηση από αυτήν της MIRAMAR (Τουρκία). 
�Συµφωνία µε ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
για διάθεση µέσω των καταστηµάτων του, επώνυµου ψαριού 
ιχθυοκαλλιέργειας (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΒ - ΝΗΡΕΥΣ).

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

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

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

Η εταιρεία µας από την ίδρυσή της λειτουργεί µε όραµα την

εδραίωσή της ως ηγέτη στην µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια,

ανάµεσα στους πέντε πρώτους παραγωγούς ιχθυηρών στην

Ευρώπη, µε την παραγωγή υγιεινών προϊόντων µε υψηλή

διατροφική αξία και προσιτή τιµή για τον καταναλωτή, µερι-

µνώντας 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

kαι  εξισορρόπηση εργασίας και προσωπικής ζωής.
•Ικανοποίηση των πελατών μας και συνεργασία 

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

•Συστηματική ενίσχυση της καινοτομίας.
•Παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση των 

προϊόντων  μας με τον πιο φιλικό για το 
περιβάλλον τρόπο.

•Επικοινωνία με μετόχους και επενδυτές.
•Ηγεσία και επαγγελματική υπεροχή

Επίσης στον εσωτερικό κανονισµό εργασίας της εταιρείας

στο Κεφάλαιο Ζ΄ «Προστασία συµφερόντων και πόρων»

αναφέρονται µεταξύ άλλων και οι αρχές επιχειρηµατικής

ηθικής της εταιρείας και συµπεριφοράς των εργαζοµένων

της προς πελάτες προµηθευτές και λοιπούς συνεργάτες.
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Έχοντας σα στόχο να γίνει η εταιρεία µας
παγκόσµιος ηγέτης στην ιχθυοκαλλιέργεια
φροντίζουµε για την πιστοποίηση των προ-
ϊόντων µας µε ∆ιεθνή Πρότυπα ώστε να
διασφαλίζουµε στους πελάτες µας στα-
θερή και υψηλού επιπέδου ποιότητα. 
Η Νηρεύς έχει πιστοποιηθεί από έγκριτους
διεθνείς 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

πιστοποιήσεις
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Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ τον ∆εκέµβριο του 2011 απασχολούσε 1.030
άτοµα στην Ελλάδα.
Στον όµιλο εκτός από το εργατικό προσωπικό, που είναι ο κύριος
όγκος του δυναµικού του, απασχολούνται και εργαζόµενοι µε ποικί-
λες ειδικότητες λόγω του αντικειµένου της εργασίας :
� ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
� ΒΙΟΛΟΓΟΙ 
� ΓΕΩΠΟΝΟΙ
� ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
� ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
� ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
� ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
� ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
� ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ
� ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
� ΛΟΓΙΣΤΕΣ
� ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
� ∆ΥΤΕΣ
� ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ
� ΠΩΛΗΤΕΣ

Λόγω της µεγάλης διασποράς των υποκαταστηµάτων µας, ο Όµιλος
είναι στις περισσότερες περιοχές ο µεγαλύτερος και ο προτιµητέος
εργοδότης. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται µε αξιοκρατικά κρι-
τήρια χωρίς διακρίσεις φύλου και ηλικίας βάσει τυπικών και ουσια-
στικών προσόντων, προϋπηρεσίας και όπου απαιτείται και µε
προσωπική συνέντευξη. Στην επαρχία προτιµούνται εργαζόµενοι
από τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει, εγκεκριµένη από την ∆ιοίκηση
του οµίλου, διαδικασία πρόσληψης εργαζοµένων η οποία τηρείται
απαρέγκλιτα από όλα τα υποκαταστήµατα.

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο Όµιλός µας, εξαιτίας και του αντικειµένου της εργασίας της που
λαµβάνει χώρα κυρίως στην θάλασσα, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποι-
ηµένη σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας. 
Σε όλες τις εγκαταστάσεις του γίνονται τακτικά επισκέψεις από ια-
τρούς εργασίας και τηρούνται ιατρικοί φάκελοι των εργαζοµένων.
Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήµατα γίνονται και οι επισκέψεις από
τους τεχνικούς ασφαλείας οι οποίοι επιβλέπουν την τήρηση των κα-
νόνων ασφαλείας και εκπαιδεύουν τους εργαζόµενους στην χρήση
των µέσων ατοµικής προστασίας. Όλοι οι εργαζόµενοι στους ιχθυο-

φροντίδα για τον 
άνθρωπο και την

κοινωνία



κλωβούς φορούν υποχρεωτικά ειδικά σωσίβια κατάλληλα  για ερ-
γασία στις ιχθυοκαλλιέργειες. 
Το 2011 είχαµε (σε σύνολο 1.100 εργαζοµένων) 8 ελαφρά εργατικά
ατυχήµατα εκ των οποίων τα 2 ήταν τροχαία (από και προς τον τόπο
εργασίας και εκτός του εργάσιµου ωραρίου). Άλλωστε τα εργατικά
ατυχήµατα αποτελούν δείκτη στο σύστηµα αξιολόγησης της απόδο-
σης των προϊσταµένων των υποκαταστηµάτων µας. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 
ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για όλες τις θέσεις εργασίας του οµίλου έχουν σχεδιαστεί περιγρα-
φές και, εκτός από το συγκεντρωτικό οργανόγραµµα, κάθε διεύ-
θυνση διαθέτει επιµέρους αναλυτικό οργανόγραµµα. Για κάθε
διεύθυνση επίσης υπάρχουν, βάσει του συστήµατος ISO, καταγε-
γραµµένες οι διαδικασίες λειτουργίας της. 
Στον όµιλο εφαρµόζεται από το 2009 Σύστηµα Αξιολόγησης της
Απόδοσης βάσει ποσοτικών και ποιοτικών στόχων οι οποίοι καθορί-
ζονται κάθε χρονιά σύµφωνα µε τους στρατηγικούς στόχους της
εταιρείας και κοινοποιούνται στους εργαζόµενους.
Το σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης συνδέεται µε το σύστηµα
αµοιβών και παροχών της εταιρείας, µε τον σχεδιασµό καριέρας κάθε
εργαζόµενου και µε το πλάνο ετήσιας εκπαίδευσης και ανάπτυξης
του (µε χρονικό ορίζοντα δύο ή τριών ετών).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στον όµιλο µας πιστεύουµε ότι η βάση για γερές και υγιείς εργασια-
κές σχέσεις είναι η αµφίδροµη επικοινωνία, κάτι που ταιριάζει και µε
την ανθρωποκεντρική κουλτούρα µας. 
Η διοίκηση επικοινωνεί µε τους εργαζόµενους δια ζώσης µε επισκέ-
ψεις στα τοπικά υποκαταστήµατα και µε εσωτερικές ανακοινώσεις οι
οποίες διανέµονται µέσω του εσωτερικού mail και αναρτώνται σε
όλους τους πίνακες ανακοινώσεων.
Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση µέχρι τα ανώτατα κλιµάκια της
διοίκησης της εταιρείας είτε µε προσωπική παρουσία είτε γραπτά.

ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-
ΝΟΥΣ
Εκτός από τα παραπάνω η εταιρεία µας παρέχει επίσης στους εργα-
ζόµενούς της :
� Άτοκα δάνεια ως βοήθεια σε σοβαρά οικονοµικά τους προ-
βλήµατα (κυρίως αυτά που αφορούν θέµατα υγείας).
� ∆ώρο γάµου και δώρο γέννησης παιδιού (χρηµατικό ποσό).
� ∆ιαγωνισµό παιδικής ζωγραφικής για παιδιά εργαζοµένων
από 8 έως 12 ετών µε χρηµατικό έπαθλο. Ένα από τα έργα γίνε-
ται η χριστουγεννιάτικη κάρτα της εταιρείας µας και κάθε παιδί
που συµµετέχει παίρνει ως δώρο υλικά ζωγραφικής.
� Λειτουργία καφε-εστιατορίου µε ειδικές τιµές για το προσω-

πικό για τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας.
� Έκπτωση στα προϊόντα της εταιρείας.
� Επιπλέον ηµέρες ασθένειας ανά έτος χωρίς
προσκόµιση δικαιολογητικών.

1ο Βραβείο

2o Βραβείο

3o Βραβείο

Από τον παιδικό 
διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα 

σήμερα τρώμε ψάρι

4o Βραβείο

5o Βραβείο

6o Βραβείο
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Το 2011 δόθηκε έµφαση σε προγράµµατα µακροχρόνιας εκπαίδευσης προσωπικού µε πιο
ευρεία γνώση και  εξειδίκευση στις θέσεις εργασίας τους.
Οι εκπαιδευτικοί φορείς µε τους οποίους συνεργαστήκαµε ήταν : 
� Το κολέγιο ALBA για το «MSc in Finance» (διάρκειας 100 ωρών) για εργαζόµενο από το
τµήµα της Οικονοµικής ανάλυσης
� Η Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) για τα «MBA στη ∆ιοίκηση Επιχει-
ρήσεων» καθώς και «Diploma in Sales Management» ( 70 και 40 ώρες αντίστοιχα) µε ερ-
γαζόµενους από την Εµπορική διεύθυνση και το τµήµα Marketing.
� Η εκπαιδευτική εταιρεία Humantec ΜΕΠΕ  για το «Certificate of compentence  in pur-
chasing and supply management»(διάρκειας 120 ωρών) µε εργαζόµενο από το τµήµα Προ-
µηθειών του Οµίλου κ.α. 

Τον Οκτώβριο, ύστερα από τις αλλαγές των νέων νόµων που ψηφίστηκαν και τις τροποποι-
ήσεις που επέφεραν στην εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία κρίθηκε αναγκαία η διεξα-
γωγή σεµιναρίου που αφορούσε τις αλλαγές αυτές. Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε στα
κεντρικά µας γραφεία στο Κορωπί µε συµµετοχή συνολικά 10 ατόµων του τµήµατος Μισθο-
δοσίας από όλη την περιφέρεια και είχε διάρκεια 12 ωρών.

Ενδοεταιρική εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε επίσης το Νοέµβριο µε θεµατολογία την «Ηλε-
κτρονική τιµολόγηση» µε τη συµµετοχή 15 συνολικά ατόµων από τα τµήµατα Πληροφορι-
κής και Λογιστηρίου. Συζητήθηκε η υποχρεωτική εφαρµογή έκδοσης ηλεκτρονικών
τιµολογίων, η ανάλυση της ισχύουσας νοµοθεσίας, η ορθή διαδικασία ηλεκτρονικής ανταλ-
λαγής παραστατικών µε ασφάλεια καθώς και η διαχείριση των ηλεκτρονικών πληρωµών.

Επιπρόσθετα κρίθηκε απαραίτητη η εκπαίδευση µε θέµα  «Αποτελεσµατική ψυχρή αποθή-
κευση» λόγω του ευπαθούς παραγόµενου προϊόντος της εταιρείας. Συµµετείχαν άτοµα από
µονάδες διακίνησης στο Κορωπί και στην Πάτρα και έγινε λόγος για τις διαδικασίες της Ψυ-
χρής αποθήκευσης, τις ιδανικές της συνθήκες, όλες τις παραγωγικές και ασφαλείς διαδικα-
σίες καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας σύµφωνα µε το ISO 22000.

Όσον αφορά τις εκπαιδεύσεις των εργαζοµένων για την Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίµων
πραγµατοποιήθηκαν σεµινάρια τον Ιούνιο στο συσκευαστήριο του υποκαταστήµατος της Χίου
µε τη συµµετοχή 27 ατόµων, τον Ιούλιο στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας όπου παρευρέθη-
σαν 26 άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων και τον Νοέµβριο στα κεντρικά γραφεία στο Κορωπί
στο τµήµα µεταποίησης, µε τη συµµετοχή 28 ατόµων διάρκειας συνολικά 36 ωρών. Παράλ-
ληλα έγιναν για πρώτη φορά, µε στόχο την εκπαίδευση όλου του εργατικού και διοικητικού
προσωπικού, σεµινάρια για την Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο διάρκειας 14 ωρών ανά σε-
µινάριο όπου συµµετείχαν ιχθυεργάτες, τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι και τεχνικοί ασφαλείας.

Στα πλαίσια ανάπτυξης και εκπαίδευσης των εργαζοµένων της Νηρεύς, διεξήχθησαν µαθή-
µατα εκµάθησης ξένων γλωσσών Αγγλικών, Ιταλικών και Ισπανικών στα κεντρικά µας γρα-
φεία και στην περιφέρεια. Η συµµετοχή ήταν κυρίως από τα τµήµατα της Εµπορικής
∆ιεύθυνσης, της ∆ιακίνησης, του Λογιστηρίου καθώς και από τις γραµµατείς ∆ιευθύνσεων
διάρκειας συνολικά 206 ωρών.

εκπαίδευση &
ανάπτυξη



ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ποσοστό αποχώρησης εργαζοµένων 3%
Ποσοστό εργατικών ατυχηµάτων    0,73%
εκ των οποίων θανατηφόρα 0

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΣ 76,22%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 23,78%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ

20 έως 30 14,38%
31 έως 40 37,58%
41 έως 50 31,93%

>50 16,11%

Κοινωνική συνεισφορά 
του Ομίλου Νηρεύς

ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΕΜΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΙ    4.439.066 €

ΜΙΣΘΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 31.033.428 €

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ 6.987.785 €

Επιπλέον στα πλαίσια της ανάπτυξης των εργαζοµένων ενισχύθη-
καν οι συµµετοχές σε συνέδρια µε διάφορες θεµατολογίες όπως
«Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις υδατοκαλλιέργειες» που πραγµατο-
ποιήθηκε τον Οκτώβριο στη Ρόδο και αφορούσε τους Ιχθυογεννη-
τικούς σταθµούς, τα νέα είδη ψαριών και τη διατροφή τους καθώς
και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ο Σύνδεσµος ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελλάδος πραγ-
µατοποίησε συνέδριο τον Οκτώβρη για το νέο καθεστώς λειτουρ-
γίας της επιθεώρησης εργασίας, του ΟΑΕ∆ και συµµετείχαν
στελέχη από τη ∆ιεύθυνση προσωπικού.
Η Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία µε
την Boussias Communications συνδιοργάνωσαν  τον Ιούνιο το
«Corporate Affairs Conference» όπου συµµετείχαµε και στο οποίο
έγινε ανάλυση των µεθόδων και εργαλείων για αντιµετώπιση των
προκλήσεων που αφορούν την επιχειρηµατική ανάπτυξη.

Συνολικά µέσα στο έτος πραγµατοποιήθηκαν 63 θεµατολογίες εκ-
παιδεύσεων, στα κεντρικά γραφεία και στα επιµέρους υποκαταστή-
µατα του Οµίλου, διάρκειας 3.060 ωρών και αξίας 70.000 Ευρώ.
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Στα πλαίσια εκπαίδευσης του προσωπικού του Οµίλου, πραγµατοποιήθηκαν στα
κεντρικά µας γραφεία και σε υποκαταστήµατα στην περιφέρεια, σεµινάρια ενη-
µέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού για την  Υγιεινή και Ασφάλεια
τροφίµων (HΑCCP) καθώς  και  σεµινάρια για  πρόληψη ατυχηµάτων και ασφάλεια
στο χώρο εργασίας.

Στο υποκατάστηµα της ΝΗΡΕΥΣ, στο συσκευαστήριο στη Χίο, συµµετείχαν σε σε-
µινάρια HΑCCP, τον Ιούνιο 27 άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων κυρίως ιχθυολόγοι,
ιχθυεργάτες καθώς και τεχνολόγοι τροφίµων, τον Ιούλιο στο υποκατάστηµα στον
Αστακό Αιτωλοακαρνανίας 28 άτοµα επίσης ιχθυεργάτες, τεχνίτες και ανειδίκευ-
τοι εργάτες και τέλος τον Νοέµβριο στα κεντρικά µας γραφεία στο Κορωπί 28
άτοµα από το τµήµα φιλετοποίησης και παραγωγής.

Όπως κάθε επιχείρηση τροφίµων οφείλει να διασφαλίζει την παραγωγή υγιεινών
και ασφαλών τροφίµων, έτσι και η ΝΗΡΕΥΣ πραγµατοποιεί ελέγχους σε όλα τα
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9000, ISO
22000 και ΒRC.
Στα σεµινάρια επιµόρφωσης έγινε λόγος για τους κινδύνους επιµόλυνσης των
τροφίµων, παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των βακτηρίων, την ατο-
µική υγεία και υγιεινή των εργαζοµένων και πότε επιβάλλεται, καθώς και για την
υγιεινή κατά την προετοιµασία των τροφίµων.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε η σπουδαιότητα της υγιεινής κατά την παραλαβή των
πρώτων υλών όπως και οι έλεγχοι για την αποθήκευση και συντήρησή τους. Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι έγιναν και επισηµάνσεις για τον καθαρισµό και την απολύ-
µανση των χώρων εργασίας και σκευών που χρησιµοποιούνται, όπως και για την
πρόληψη ύπαρξης τρωκτικών, εντόµων και επιβλαβών ζώων στους χώρους πα-
ρασκευής τροφίµων.

Παράλληλα τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο πραγµατοποιήθηκαν στο Κορωπί
εκπαιδεύσεις µε στόχο την ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων σε
θέµατα Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Προγράµµατα εκπαίδευσης για

θέµατα περιβάλλοντος, υγιεινής

και ασφάλειας 
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Στα σεµινάρια αυτά συµµετείχαν τεχνικοί ασφαλείας, ιχ-
θυολόγοι, ιχθυεργάτες, τεχνολόγοι τροφίµων, µηχανολό-
γοι  και τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η χρήση κατάλληλων µέσων
ατοµικής προστασίας (κράνος, µάσκες, γάντια), χρήση µη-
χανικών µέσων για µετακίνηση βαριών αντικειµένων, σω-
στός χειρισµός των χηµικών ουσιών και επισήµανση στις
οδηγίες χρήσης ετικετών (σήµανση που φέρουν) καθώς και
σωστή χρήση των µηχανηµάτων που πληρούν τις προδια-
γραφές ασφαλείας.
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Η εταιρεία µας από το 2008 συµµετέχει στο Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ υποστηρί-
ζοντας τις 10 αρχές του. Για το λόγο αυτό τα έτη 2009, 2010 και 2011 εξέδωσε και επι-
στολή συµµόρφωσης µε τις αρχές του Συµφώνου οι οποίες αναφέρονται στα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα, στην Εργασία, στο Περιβάλλον και ενάντια στην ∆ιαφθορά.
Ειδικότερα:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
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
χορηγίες. 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 εκπαιδεύ-
σεων και άλλων δραστηριοτήτων καθώς και εξισορρόπηση επαγγελµατικής και προσωπι-
κής ζωής µέσω ποικίλων εταιρικών παροχών. Υπάρχει δε πλήρης συµµόρφωση µε την
Ελληνική Εργατική Νοµοθεσία.
Υπάρχει επίσης σωµατείο εργαζοµένων στην επιχείρηση µε το οποίο η διοίκηση διατηρεί
ανοιχτή και συχνή επικοινωνία.
Η εταιρεία µας δεν υποστηρίζει ούτε ενθαρρύνει την παιδική εργασία. 

συμμετοχή στο 
οικουμενικό 

σύμφωνο του Ο.Η.Ε.
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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 ενί-

σχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας 

ΑΡΧΗ 9: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την διά-

δοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική της πολιτική η εταιρεία μας δεσμεύεται :
1. Να συµµορφώνεται µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία

2. Να αποτρέπει την µόλυνση των θαλάσσιων και παράκτιων εγκαταστάσεων.

3. Να διατηρεί την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος που περιβάλλει 

τις εγκαταστάσεις της.

4. Να προωθεί την ανακύκλωση.

5. Να παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές επιδόσεις όλων των µονάδων της.

6. Να παρέχει την κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους υπαλλήλους της.

7. Να συνεργάζεται µε τρίτα µέρη για την προώθηση κοινών περιβαλλοντικών σκοπών.

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΑΡΧΗ 10: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε µορφής διαφθορά,

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



Η εταιρεία µας ως οντότητα άρρηκτα συνδεδεµένη µε το κοινωνικό σύνολο µέσα
στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζει και επηρεάζεται από τα δεδοµένα της επο-
χής µας και του χώρου δράσης της.
Αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Σέβεται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισµό µας και ανταπο-
κρίνεται στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες.
Οι δράσεις που αναπτύσσουµε καλύπτουν βασικές ανάγκες και ανακουφίζουν τις τοπι-
κές κοινωνίες, τις οποίες αναγνωρίζουµε ως βασικούς µας  κοινωνικούς εταίρους.
Για το 2011 οι κυριότερες κοινωνικές προσφορές του Οµίλου µας στους τέσσερις
βασικούς πυλώνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
� ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
� ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ ΝΙΚΑΙΑ
� ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
� ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
� ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ «ΑΝΑ∆ΥΣΗ»
� ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
� ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
� ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΑΛΑΞΑ 
� ΙΡΙΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ
� ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

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

Στους παρακάτω πυλώνες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
η ενίσχυση ήταν κυρίως χρηματική
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
� ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ» ECONSHIP 2011
� ΕΚΘΕΣΗ AGRO QUALITY FESTIVAL ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
� ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΤΑΣ - ∆ΗΜΟΣ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ
� ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ SPECIAL OLYMPICS 
� ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
� ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ
� ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
� ΚΑΡΑΜΟΥΖΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ
� ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ
� ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ BEST (BOARD OF 

EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY)
� TAMEIO ΥΠΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑLΒΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
� ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ HANDBALL
� ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
� ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΟ
� ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΑΣΤΑΚΟΥ
� ∆ΙΧΤΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΗΣ ΧΙΟΥ
� ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η εταιρεία µας στα πλαίσια της επιχειρη-µατικής της δικτύωσης είναι µέλος πολ-λών εθνικών και διεθνών δικτύων,επιµελητηρίων και ενώσεων όπως:�Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητή-ριο Αθηνών
�Ελληνορωσικό Εµπορικό Επιµελητή-ριο
�Ιταλικό Εµπορικό Επιµελητήριο�Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητή-ριο
�Αραβοελληνικό Επιµελητήριο Εµπο-ρίου & Ανάπτυξης
�Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών�Λέσχη Επιχειρηµατικότητας�Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων�Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοι-νωνική Ευθύνη
�Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Επιχει-ρήσεων
�ALBA Graduate Business School�Ένωση Εισηγµένων Εταιρειών

κοινωνικό αποτύπωμα



Το 2011 η ΝΗΡΕΥΣ, θέλοντας να ανακουφίσει τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες που δοκι-
µάζονται λόγω της οικονοµικής κρίσης, πραγµατοποίησε εθελοντικές δράσεις όπου η αν-
ταπόκριση του προσωπικού από τα κεντρικά µας γραφεία και τις κατά τόπους µονάδες µας
ήταν πρωτοφανής και ιδιαίτερα συγκινητική.
Προσφέρθηκε πολύτιµη συνδροµή σε είδη πρώτης ανάγκης στους παρακάτω συλλόγους
και οργανώσεις:
� «Παιδικά χωριά SOS»  24 κιβώτια µε ρούχα για παιδιά και 120 κιλά συσκευασµένο γάλα
� «Χαµόγελο του παιδιού» 25 κιβώτια µε ρούχα για παιδιά και 2 παιδικά καροτσάκια
� «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αθηναίων»  20 κιβώτια κλινοσκεπάσµατα
,κουβέρτες και ρουχισµό και 300 κιλά τρόφιµα.
� «Προσφυγικό Κέντρο CARITAS» 25  κιβώτια µε ρούχα για ενήλικες.

εθελοντικές δράσεις
συγκέντρωση ειδών

πρώτης ανάγκης



Μέσα στα πλαίσια των εθελοντικών δράσεων του Οµίλου µας
πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο και τον Οκτώβριο στα κεντρικά
µας γραφεία στο Κορωπί εθελοντική αιµοδοσία από τους εργα-
ζοµένους. Συγκεντρώθηκαν από το κινητό συνεργείο αιµοδοσίας
του νοσοκοµείου ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 17 και 13 φιάλες αντί-
στοιχα. Τράπεζα αίµατος διατηρείται  επίσης, στα παραρτήµατά
µας στην Πάτρα και στη Χίο όπου έχουν συνδράµει πολλές
φορές στις ανάγκες σε αίµα συγγενικών τους προσώπων.
Η αιµοδοσία είναι πλέον θεσµός και έχει καθιερωθεί στην εται-
ρεία ΝΗΡΕΥΣ τα τελευταία χρόνια. Χάρη στην προσφορά αίµα-
τος από εθελοντές αιµοδότες καθηµερινά σώζονται ασθενείς,
που χρειάζεται να κάνουν µετάγγιση αίµατος. Η αιµοδοσία για
τον άγνωστο συνάνθρωπο είναι πράξη αγάπης και απόδειξη αν-
θρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης.

αιμοδοσία
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Ο Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος του Οµίλου µας Αριστείδης Μπελλές παρευρέθηκε
ως οµιλητής (και µε την ιδιότητα του Προέδρου της Λέσχης Επιχειρηµατικότητας) σε
πολλές εκδηλώσεις.

Εκδήλωση για τα 20 χρόνια του ΣΕΣΜΑ 
Στις 8 Ιουνίου 2011 στο αµφιθέατρο του ιδρύµατος Β. & Μ. Θεοχαράκη πραγµατοποι-
ήθηκε σε συνεργασία µε τον ΙΟΒΕ εκδήλωση για τα 20 χρόνια του ΣΕΣΜΑ (Σύνδεσµος
Εταιρειών Συµβούλων Μάνατζµεντ ) µε θέµα «Ένας χρόνος µνηµόνιο – Ο ρόλος των
επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη της Ελλάδας» όπου ο κος Μπελλές συµµετείχε
στο πάνελ των οµιλητών και µίλησε για τις επιπτώσεις της εφαρµογής του Μνηµονίου
στην οικονοµία της χώρας µας και για τους τρόπους διεξόδου της χώρας από την κρίση
και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Linkage Network
Στις 23 Ιουνίου 2011 πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Πεντελικόν» από το Link-
age Network συνάντηση µε θέµα την Ηγεσία όπου συµµετείχαν ως οµιλητές επιφανείς
Έλληνες επιχειρηµατίες µεταξύ των οποίων και ο κος Μπελλές. Οι επιχειρηµατίες ανα-
φέρθηκαν στην δική τους προσωπική ιστορία δηµιουργίας της επιχείρησής τους, στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην σηµασία της ηγε-
σίας για τον καθένα τους.

Diamonds 2011 – STAT BANK
Στις 28 Ιουνίου 2011 πραγµατοποιήθηκε από την STAT BANK στο συνεδριακό κέντρο
Cotsen Hall της Αµερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών εκδήλωση µε θέµα «Dia-
monds 2011 – Οι υγιέστερα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις στην περίοδο της κρίσης».
Ο κος Μπελλές παρευρέθηκε ως µέλος του ΓΣ του ΣΕΒ και Πρόεδρος της Λέσχης Επι-
χειρηµατικότητας.

«Τρόφιμα και Διατροφή» - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Λήµνο
πραγµατοποίησε κύκλο διαλέξεων µε θέµα «Τρόφιµα και ∆ιατροφή» στα πλαίσια του
οποίου ο κος Μπελλές πραγµατοποίησε οµιλία στις 19 Οκτωβρίου 2011 µε θέµα «Επι-
χειρηµατικότητα – Η ευκαιρία για το µέλλον της νέας γενιάς».

«Στηρίζουμε τη Χίο» - Δήμος Χίου
Στις 12 Νοεµβρίου 2011 πραγµατοποιήθηκε στο Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο του
∆ήµου Χίου ηµερίδα µε θέµα «Στηρίζουµε τη Χίο» στην οποία ήταν οµιλητής ο κος
Μπελλές µε θέµα οµιλίας «Ο ρόλος του επιχειρείν και των επιχειρηµατιών στη στήριξη
της Χίου». Αναφέρθηκε στο σχεδιασµό ιδανικού µοντέλου ανάπτυξης για τη Χίο, στην

συμμετοχές 
σε συνέδρια



οικονοµική κατάσταση της Χίου, στα χιώτικα προϊόντα και
στον χιώτικο πολιτισµό και επίσης στον ρόλο της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης.

«Το Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή»
Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
Στις 30 Νοεµβρίου 2011 στο εργοστάσιο του Καµαρίου της
Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στην οποία
συµµετείχαν 230 φοιτητές από µεταπτυχιακά προγράµµατα
Πανεπιστηµίων και έγινε παρουσίαση της µελέτης της McKin-
sey & Company «Η Ελλάδα 10 χρόνια µπροστά». Στην εκδή-
λωση συµµετείχε στο πάνελ των οµιλητών και ο κος Μπελλές.
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πράσινη
εφοδιαστική αλυσίδα

Οι επεµβάσεις στο σύνολο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Οµίλου Νηρέα το 2011
είχαν σαν αφετηρία την αλλαγή νοοτροπίας και την ενσωµάτωση της περιβαλλον-
τικής διάστασης σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Μέσα από τη σειρά εκπαιδεύσεων και δοµηµένης καθοδήγησης επισηµάνθηκε, ότι δεν
αρκεί η χρήση απλά νέων µέσων για την αποτελεσµατική και βιώσιµη λειτουργία της
εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά είναι αναγκαίος ο ανασχεδιασµός αυτής µε διαφορετική
αντίληψη, που θα εγκολπωθεί την προστασία του περιβάλλοντος ως ισοβαρούς µε το
οικονοµικό όφελος του ετήσιου στόχου. Στα πλαίσια αυτά τοποθετήθηκαν δράσεις, ανα-
πτύχθηκαν προγράµµατα υλοποίησης καθώς και σηµεία  ελέγχου αυτών για την επί-
τευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος. 

ΑΑνναασσχχεεδδιιαασσμμόόςς  ΔΔιικκττύύοουυ  ΕΕφφοοδδιιαασσμμοούύ  --
ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς  ππρράάσσιιννοουυ  δδιικκττύύοουυ
Ο ανασχεδιασµός του δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας του Νηρέα ξεκίνησε µε τη χρήση
της λογικής του near –shoring  µε σκοπό την µείωση των πολλαπλών ενδιάµεσων στά-
σεων και τη µείωση των αδρανών χιλιοµέτρων. Το near-shoring γενικά σα φιλοσοφία
παρέχει το πλεονέκτηµα των µικρότερων διανυόµενων αποστάσεων, άρα και των µι-
κρότερων εκποµπών από τη διαδικασία µεταφοράς.
Έτσι το 2011 : 

• 5. 700 τόννοι νωπών αλιευµάτων διακινήθηκαν προς το Εξωτερικό απευθείας από τα
σηµεία συσκευασίας του Οµίλου. Το 2010 είχαν διακινηθεί µε τον ίδιο τρόπο 2.500
τόννοι. Μέσω της συγκεκριµένης αλλαγής τα παραγόµενα προϊόντα µεταφέρονται
απευθείας στο εξωτερικό οδηγώντας σε µείωση των αδρανών χιλιοµέτρων, µείωση γε-
νικότερα των χιλιοµέτρων µεταφοράς περίπου 100 χλµ για κάθε 13 τόννους  µεταφο-
ράς. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενός (1) ltr πετρελαίου   οδηγεί σε µια
µέση εκποµπή ρύπων 2,31 Kgr CO2  και ότι µε 1 λίτρο πετρελαίου εκτελούµε 2,5 χλµ
(Επικαθηµένο φορτηγό) , ο ανασχεδιασµός της Αλυσίδας Εφοδιασµού των Νωπών αλι-
ευµάτων οδήγησε σε µια µέση µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων της τάξης 40,52 τόν-
νων ή κατά 43% λιγότερο CO2 σε σχέση µε το 2010.

• Στην ίδια λογική της µείωσης της εκποµπής τέτοιων µορφών ρύπων ήταν και η χρήση
εναλλακτικών µέσων µεταφοράς , διαφορετικού της οδικής µεταφοράς. Το 2011 µετα-
φέρθηκαν άνω των 6.000 τόνων ξηρού φορτίου κάνοντας χρήση ειδικών ναυτιλιακών
µέσων µειώνοντας τα εκτελούµενα χιλιόµετρα κατά 40.000 ετησίως.

• Από τα πλέον συνήθη προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένα σύστηµα logistics είναι και
οι επιστροφές χωρίς φορτίο συµβάλλοντας  αρχικά στη µείωση της απόδοσης του συ-
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στήµατος µεταφορών και παράλληλα συµµετέχοντας  στην
αύξηση του µεταφορικού κόστους και, αναπόδραστα, στην αύ-
ξηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το 2011 στα πλαίσια
του ανασχεδιασµού της αλυσίδας εφοδιασµού επιτεύχθη συ-
νεργασία µεταξύ τριών µερών. ∆ύο διαφορετικών παραγωγι-
κών επιχειρήσεων, µια από τις οποίες ήταν η Νηρεύς και µιας
εταιρείας παροχής µεταφορικού έργου. Οι παραγωγικές έδρες
των επιχειρήσεων αποτελούσαν το σηµείο αποστολής της
µίας και το σηµείο προορισµού  της άλλης γεγονός που έδωσε
στην εταιρεία µεταφορών την επίτευξη 82%  των συνολικών
δροµολογίων της να µην έχει κενά χιλιόµετρα.  Με τη µέθοδο
αυτή, η τελική διανοµή από τα αντίστοιχα οχήµατα, γίνεται
µε αυξηµένη αξιοποίηση του παρεχόµενου όγκου τους, άρα
µε µείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων της µεταφοράς.

ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  ΑΑννθθρρώώππωωνν  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγίίαα  
φφιιλλοοσσοοφφίίααςς  ««ΠΠρράάσσιιννηηςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς»»
• Οι οδηγοί  µας αλλά και οι συνεργάτες αυτοκινητιστές εκ-
παιδεύτηκαν µέσα από ειδικά προγράµµατα που εστίασαν στη
γνώση των µηχανικών µερών των αυτοκινήτων, της οδικής
συµπεριφοράς και σε µορφές και τρόπους οδήγησης που θα
εξοικονοµήσουν µέχρι και 8-10% κατανάλωση καυσίµου, κάτι
το οποίο και επιτεύχθη. Παραδείγµατα τέτοιας οδικής συµπε-
ριφοράς, τα οποία αποτελούν και µέρος των  κανόνων που
έχουν θεσµοθετηθεί σ’όλο το σύστηµα Logistics της εται-
ρείας, είναι  το σβήσιµο της µηχανής σε µικρές στάσεις, ο κα-
θορισµός της µέγιστης ταχύτητας κίνησης, ο έλεγχος της
πίεσης των ελαστικών και η αναφορά και επιδιόρθωση µηχα-
νικών προβληµάτων και διαρροών άµεσα, εντός 24 ωρών ενώ
το αυτοκίνητο παραµένει εκτός κυκλοφορίας.

• Η εστίαση στους συγκεκριµένους κανόνες οδικής συµπεριφο-
ράς έδωσε  µηδενικά ατυχήµατα στο σύνολο του έτους 2011.  

• Επίσης στο σύνολο του κυκλώµατος της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας είτε στο κύκλωµα µεταφορών είτε στο κύκλωµα απο-
θήκης και ειδικότερα διαχείρισης των προϊόντων ξηρού και
φρέσκου φορτίου, η συνεχιζόµενη εκπαίδευση και η αυστηρή
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας οδήγησε σε µη-
δενικά ατυχήµατα.
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προμήθειες 
με αίσθημα ευθύνης

Η πολιτική προµηθειών του Οµίλου Νηρέα απαιτεί αξιολόγηση των προµηθευτών µας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό πέρα από τις παραδοσιακές πτυχές της προσφοράς του κό-
στους, την ποιότητα και συνέπεια και είναι εναρµονισµένη µε τον κώδικα αξιών του ιδίου
και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. 

Ο όµιλος αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο της αλυσίδας αγορών για την ανάπτυξή του και
επιθυµεί οι προµηθευτές του να λειτουργούν µε υπευθυνότητα, ακεραιότητα, εντιµότητα
και διαφάνεια.  Αξιολογούµε τους προµηθευτές µε γνώµονα τα παρακάτω πρότυπα:
• Η εν γένει επιχειρηµατική δράση πρέπει να διέπεται από τον σεβασµό και την συµµόρ-
φωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς. 

• ∆ίκαιος ανταγωνισµός και αποχή από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές. Οι προµηθευτές
οφείλουν ακόµη να µεριµνούν για την περιφρούρηση της ακεραιότητας, του κύρους και
της αξιοπρέπειας του επαγγελµατικού κλάδου στον οποίο ανήκουν, µε σεβασµό στα συµ-
φέροντα των καταναλωτών.

• ∆ιάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που συνάδουν µε τις ισχύουσες προδιαγραφές ποι-
ότητας και ασφάλειας.

• ∆ιεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους µε σεβασµό προς το περιβάλλον και τήρηση των
ισχυόντων περιβαλλοντικών νόµων και κανονισµών. 

Μέρος της στρατηγικής του οµίλου είναι η ενίσχυση των τοπικών προµηθευτών όπου δρα-
στηριοποιείται, µε γνώµονα τις ανάγκες της επιχείρησης και τον εκσυγχρονισµό αλλά και
την οικονοµική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.  

Ο όµιλος διατηρεί µακροχρόνιες σχέσεις υγιούς και επικερδούς συνεργασίας οι οποίες
προϋποθέτουν εµπιστοσύνη, ειλικρίνεια και διαρκή επικοινωνία ανάµεσα στα µέρη. Για
το λόγο αυτό, πραγµατοποιούνται επισκέψεις τουλάχιστον µία φορά ετησίως στους βα-
σικούς προµηθευτές.
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Το 2011 συνεχίστηκε η εφαρµογή του Συστήµατος
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά το πρότυπο ISO
14001:2004 για έβδοµη χρονιά στις παραγωγικές εγκαταστά-
σεις του Οµίλου. Τον Ιούλιο του 2011, πραγµατοποιήθηκε η επι-
θεώρηση 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 περιβαλλοντι-
κών της επιδόσεων.

ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΘΘααλλαασσσσιιννοούύ  ΝΝεερροούύ
Το έτος 2011 πραγµατοποιήθηκαν στα νερά εκτροφής 290 φυ-
σικοχηµικές και 650 µικροβιολογικές αναλύσεις. 
Οι φυσικοχηµικές αναλύσεις αφορούν βαρέα µέταλλα, υδράρ-
γυρο, υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και θρεπτικά άλατα, και οι
µικροβιολογικές είναι ΟΜΧ (Ολική Μεσοφιλική Χλωρίδα), Total
Coliforms, E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Liste-
ria, Fecal streptococci, Clostridium perfringens, Pseudomo-
nas, Fecal coliforms. Η εντατικοποίηση των αναλύσεων και η
συστηµατική παρακολούθηση των παραµέτρων εκτροφής δια-
σφαλίζουν την διατήρηση της ποιότητας του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος.

ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ΠΠααρρααμμέέττρρωωνν  ΥΥγγρρώώνν  ΑΑπποοββλλήήττωωνν
Τα υγρά απόβλητα παρακολουθούνται ως προς το βιοχηµικά
απαιτούµενο οξυγόνο (BOD), το χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο
(COD), τα ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS), το ολικό άζωτο και το
ολικό φώσφορο µέσω εργαστηριακών αναλύσεων οι οποίες
υλοποιούνται και σε εσωτερικά εργαστήρια αλλά και σε εξωτε-
ρικά διαπιστευµένα εργαστήρια. Σκοπός των αναλύσεων είναι
να διασφαλίζεται πως τα υγρά απόβλητα δεν θα µεταβάλλουν
τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του τελικού τους αποδέκτη (θά-
λασσα, υπέδαφος, αποχετευτικά δίκτυα). Το 2011 υλοποιήθη-
καν 800 αναλύσεις σε υγρά απόβλητα. 

ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ΒΒέέννθθοουυςς  κκααιι  ΙΙζζήήμμααττοοςς
Γίνεται συστηµατικός έλεγχος του βυθού κάτω και γύρω από τις
µονάδες εκτροφής, όπου παρακολουθούνται βιολογικοί και χη-
µικοί παράγοντες.
Συγκεκριµένα, το 2011 υλοποιήθηκαν 80 αναλύσεις ζωοβέν-
θους σε επίπεδο Τάξεων και 156 αναλύσεις ιζηµάτων για θρε-
πτικά και χηµικά στοιχεία.

σύστηµα
περιβαλλοντικής

διαχείρισης
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ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς
Η εταιρεία συµµετέχει ενεργά στα Συλλογικά Προγράµµατα Ανακύκλωσης που έχουν ανα-
πτυχθεί σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και σε µικρότερα προγράµµατα που αναπτύσσει η ίδια.

• Το 2011, συλλέχθηκαν 9,5 τόνοι χαρτί για ανακύκλωση. Η διάθεσή του γίνεται σε εγκε-
κριµένο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε υπεργολάβο, αδειοδοτηµένο για την διαχείριση παλαιού χάρτου.

• Οι µελανοταινίες από όλες τις εγκαταστάσεις συγκεντρώνονται στα Κεντρικά Γραφεία και
δίνονται για ανακύκλωση ή/και επαναχρησιµοποίηση σε εγκεκριµένους υπεργολάβους. 

• Οι φορητές µπαταρίες που παραδόθηκαν στους φορείς διαχείρισης ΑΦΗΣ και ΣΥ∆ΕΣΥΣ,
έφτασαν τα 1.251 κιλά.

• Ο παλαιός ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός καθώς και οι λάµπες φθορίου συγ-
κεντρώνονται και διατίθενται στους φορείς Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και Φωτοκύκλωση
αντίστοιχα. Μέσα στο 2011 έχουν συγκεντρωθεί 50 ηλεκτρικές συσκευές και 250 λαµ-
πτήρες.

• Μεγάλη έµφαση δίνεται επίσης και στην διαχείριση των υλικών συσκευασίας. Για τον λόγο
αυτό, αναπτύσσονται προγράµµατα για την µείωση της χρήσης ιχθυοκιβωτίων από διογκω-
µένη πολυστερίνη στις ενδοεταιρικές µεταφορές παράλληλα µε προγράµµατα για την ανα-
κύκλωση των υπολειπόµενων συσκευασιών. Το 2011 δόθηκαν για ανακύκλωση 3 τόνοι
πλαστικό από σακούλες ιχθυοτροφής και 40 τόνοι πολυστερίνη.

• Τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά έλαια συγκεντρώνονται σε ειδικά διαµορφωµένους πε-
ριέκτες και συλλέγονται από τον φορές διαχείρισης ΕΛΤΕΠΕ. Το 2011, οι ποσότητες που
συγκεντρώθηκαν στα παραγωγικά κέντρα της εταιρείας έφτασαν τα 7.000 λίτρα.

• Τα χρησιµοποιηµένα αντιδραστήρια του εργαστηρίου φυσικοχηµικών αναλύσεων παραδί-
δονται στον προµηθευτή ο οποίος έχει αναπτύξει δίκτυο για την συλλογή και την αξιοποίηση
των υλικών που παράγουν. Το τελευταίο έτος συγκεντρώθηκαν 60 κιλά εργαστηριακά
υλικά.

• Από τα έργα αναβάθµισης που γίνονται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, προκύπτουν ση-
µαντικές ποσότητες σιδήρου οι οποίες διατίθενται για ανακύκλωση σε εγκεκριµένους υπερ-
γολάβους. Το 2011 δόθηκαν για ανακύκλωση ή/και αξιοποίηση 10,5 τόνοι πλαστικά από
πλωτές εγκαταστάσεις και 6,61 τόνοι σίδερα.

Διαχείριση υποπροϊόντων παραγωγής
Το σύνολο των υποπροϊόντων της µεταποίησης αξιοποιείται σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς
κανονισµούς για την διαχείριση παραπροϊόντων ιχθυηρών. Τα εντόσθια και τα κεφάλια απο-
στέλλονται σε εκτροφέα γουνοφόρων ζώων ο οποίος τα χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη για την
παραγωγή τροφής. Τα υποπροϊόντα των µονάδων εκτροφής ψαριών αποτεφρώνονται σε
κτηνιατρικό κλίβανο της εταιρείας ή σε συνεργαζόµενες αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις.
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ΕΕννέέρργγεειιεεςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς
Η εταιρεία δίνει πολύ µεγάλο βάρος στην επικοινωνία µε ενδια-
φερόµενα µέρη όπως τον Σύνδεσµο Ελληνικών Θαλασσοκαλ-
λιεργειών, τις Αρχές, τις Τοπικές Κοινωνίες και Πανεπιστηµιακή
Κοινότητα.  
Τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων παρακολούθησης της ποι-
ότητας των νερών εκτροφής κοινοποιούνται τουλάχιστον σε ετή-
σια βάση στις Αρµόδιες Υπηρεσίες.
Στελέχη του Οµίλου συµµετέχουν ενεργά σε συνέδρια που ορ-
γανώνονται από διακεκριµένους Πανεπιστηµιακούς µε θέµα την
αλληλεπίδραση της ιχθυοκαλλιέργειας και του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, τα ίδια αυτά στελέχη είναι µέλη και της Γνωµοδο-
τικής Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Θα-
λασσοκαλλιεργειών.

ΣΣυυννεερργγαασσίίεεςς µε Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα και 

Ερευνητικούς φορείς
Η ερευνητική συνεργασία µε το Εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων
του Πανεπιστηµίου Αθηνών επεκτάθηκε και στο έτος 2011. Σκο-
πός του προγράµµατος συνολικού προϋπολογισµού 60.000€
είναι η ανάπτυξη προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας µε ιδιαίτερα δια-
τροφικά χαρακτηριστικά. 

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα προϋπολογισµού 21.000€ για τον έλεγχο κατα-

λοίπων και την πραγµατοποίηση αυτοελέγχων σε προϊόντα της
εταιρίας. ∆ιερεύνηση για πιθανές επιδράσεις στα προϊόντα από
άλλες δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. πετρε-
λαιοκηλίδες). Το πρόγραµµα υλοποιείται σε συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο Αθηνών / Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας.

Συνεχίστηκε και για το έτος 2011 η συνεργασία µε το Νορβη-
γικό ερευνητικό κέντρο AKVAFORSK Genetics Center AS για
την γεννετική επιλογή γεννητόρων τσιπούρας και λαβρακιού,
ετήσιου προϋπολογισµού 150.000€.



46

αξιολόγηση του 

απολογισµού στο πλαίσιο

του θεσµού “BRAVO”

Η συµµετοχή της εταιρείας µας στο θεσµό «BRAVO» αποτελεί ένα από τα εργαλεία δια-
λόγου προς τους συµµετόχους µας αναφορικά µε τα θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης που
αναπτύσσονται και παρουσιάζονται στον παρόντα απολογισµό. 

Ο θεσµός «BRAVO» συµβάλλει στο συνεχή διάλογο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη µεταξύ
των οργανισµών που δηµοσιοποιούν απολογισµούς και των βασικών τους συµµετό-
χων µε γνώµονα την αντίληψη και την κατανόηση των τελευταίων σε ότι αφορά την
πληρότητα των θεµάτων που παρουσιάζονται στον Απολογισµό, σε σχέση πάντα µε τον
εκάστοτε τοµέα δραστηριότητας της εταιρείας.

Στο συγκεκριµένο θεσµό, καλούνται να συµµετάσχουν εκπρόσωποι από διαφορετικές
κοινωνικές οµάδες  όπως ακαδηµαϊκοί, θεσµικοί και επιχειρηµατικοί φορείς, καθώς και
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τύπου και διαφόρων µη κυβερνητικών ορ-
γανώσεων. Παράλληλα, την εγκυρότητα του θεσµού  πιστοποιούν επίσηµες ελεγκτικές
εταιρίες οι οποίες συµµετέχουν και παρακολουθούν όλα τα στάδια του Θεσµού.
Τα αποτελέσµατα του διαλόγου λαµβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίω-
σης του περιεχοµένου του απολογισµού της εταιρείας µας.  
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Ο παρών Κοινωνικός Απολογισμός 
αφορά όλες τις 

εγκαταστάσεις των εταιρειών 
του Ομίλου ΝΗΡΕΑ 

που εδρεύουν στην Ελλάδα 
((ΝΝΗΗΡΡΕΕΥΥΣΣ  ΙΙΧΧΘΘΥΥΟΟΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΑΑ..ΕΕ..,,  

SSEEAAFFAARRMM  IIOONNIIAANN  ΑΑ..ΕΕ..,,  
KKEEGGOOaaggrrii ΑΑ..ΕΕ..,,  

ΠΠΡΡΩΩΤΤΕΕΥΥΣΣ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΑΑ..ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..))..

εεππιικκοοιιννωωννίίαα  
γγιιαα  ττοονν  κκοοιιννωωννιικκόό  ααπποολλοογγιισσμμόό
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