
∆ήλωση Πολιτικής Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίµων και Περιβάλλοντος του Οµίλου  

 

Ο Όµιλος έχει καθιερώσει σαν πολιτική του τη συστηµατική επίτευξη και διατήρηση υψηλών προτύπων 

ποιότητας,  που εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις των πελατών και της κείµενης νοµοθεσίας, όπως αυτή 

εξειδικεύεται για τα προϊόντα του, τις διεργασίες το, την ασφάλεια των τροφίµων και τις επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον. 

 

Στην παρούσα φάση στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) ή/και στο Σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO 14001:2004) ή/και στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των 

Τροφίµων (ISO 22000:2005) περιλαµβάνονται οι εξής κατηγορίες προϊόντων: 

� Νωπά Ιχθυηρά / τσιπούρα, λαβράκι, µυτάκι, φαγκρί, συναγρίδα, σαργός, λυθρίνι 

� Επεξεργασµένα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας απεντερωµένα ψάρια, νωπά και κατεψυγµένα φιλέτα 

ψαριών 

� Τεχνητές ιχθυοτροφές 

 

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρµόζονται πιστοποιηµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(ISO 9001:2008) και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO 14001:2004): 

� ιχθυογεννητικός σταθµός Καρδαµύλων, µονάδες εκτροφής νήσων Χίου - Οινουσσών, συσκευαστήριο 

Λαγκάδας, Χίου  

� ιχθυογεννητικός σταθµός Χιλιαδού 

� µονάδες εκτροφής περιοχής Αστακού Αιτ/νιας, συσκευαστήριο Αστακού Αιτ/νίας, 

� µονάδες εκτροφής περιοχής Φωκίδας, συσκευαστήριο Φωκίδας. 

� εγκαταστάσεις επεξεργασίας και µεταποίησης αλιευµάτων της εταιρίας στο Κορωπί 

 

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρµόζεται Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων 

σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005 είναι οι ακόλουθες: 

� ιχθυογεννητικός σταθµός Καρδαµύλων, µονάδες εκτροφής νήσων Χίου - Οινουσσών, συσκευαστήριο 

Λαγκάδας Χίου 

� ιχθυογεννητικός σταθµός Χιλιαδού  

� µονάδες εκτροφής περιοχής Αστακού Αιτ/νιας, συσκευαστήριο Αστακού Αιτ/νιας, 

� µονάδες εκτροφής περιοχής Φωκίδας, συσκευαστήριο Φωκίδας 

� εγκαταστάσεις επεξεργασίας και µεταποίησης αλιευµάτων της εταιρίας στο Κορωπί 

 

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρµόζεται Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO 

9001:2008)και  Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005 

είναι οι ακόλουθες: 

� εργοστάσιο ιχθυοτροφών Πάτρας 

� εργοστάσιο ιχθυοτροφών στη Νέα Αρτάκη  



 

Οι ακολουθούµενες διεργασίες έχουν ως στόχο την Ποιότητα, την Υγιεινή και Ασφάλεια των προϊόντων, την 

Ικανοποίηση των πελατών, τη χρηστή ∆ιαχείριση των Οικονοµικών Πόρων της εταιρείας και την Προστασία 

του Περιβάλλοντος.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους προηγούµενους σκοπούς, καθοδηγούµενος 

από την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και µε σκοπό την διατήρηση της εµπιστοσύνης που επιδεικνύουν οι 

καταναλωτές στα προϊόντα του, ο Όµιλος έχει θέσει τους παρακάτω Ποιοτικούς και Περιβαλλοντικούς 

στόχους. 

 

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

� Η συµµόρφωση µε τις νοµικές κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή των 

παραγόµενων 

� Η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών από τον Όµιλο στους πελάτες του. 

� Η χρήση των πλέον προηγµένων τεχνολογικά µεθόδων για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων, µε 

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

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

� Η ελαχιστοποίηση µέχρι µηδενισµού των µη συµµορφώσεων  

� Η εξασφάλιση συνθηκών που εγγυώνται την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 

� Η εστίαση όλων των εργαζοµένων στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους. 

� Η προσαρµογή των προµηθευτών στις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές και στους προκαθορισµένους 

χρόνους παράδοσης των προϊόντων που θέτει η εταιρία. 

� Η συνεχής µείωση µέχρι µηδενισµού των παραπόνων πελατών, προσωπικού και συνεργατών. 

� Η συστηµατική παρακολούθηση της διαµόρφωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος αναφορικά µε τις 

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

� Η παραγωγή µη γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων καθώς και η χρήση µη γεννητικά τροποποιηµένων 

οργανισµών στις τροφές 

 

 

Στόχοι του Οµίλου ως προς το Περιβάλλον : 

� Η εναρµόνιση των διεργασιών του Οµίλου µε την άµεση ή έµµεση κείµενη νοµοθεσία που αφορά το 

Περιβάλλον και την δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας 

� Να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως υγρά και στερεά απόβλητα, θαλάσσιο 

και χερσαίο περιβάλλον, εκποµπές, κατανάλωση ενέργειας κατά τον σχεδιασµό και την λήψη αποφάσεων 

� Η πρόληψη της ρύπανσης που προκύπτει από τις δραστηριότητες της ιχθυοκαλλιέργειας καθώς και τις 

υποστηρικτικές της δραστηριότητες 



� Η σωστή και συνεχή εκπαίδευση των εργαζοµένων ως προς τις περιβαλλοντικές πτυχές της 

δραστηριότητας της ιχθυοκαλλιέργειας 

� Η παρακολούθηση και η µέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στους ιχθυογεννητικούς σταθµούς 

(υγρά και στερεά απόβλητα, γενετικά τροποποιηµένα, κατανάλωση ενέργειας), τις µονάδες εκτροφής 

(στερεά απόβλητα, θαλασσινό περιβάλλον, φυσικοί πόροι), στα συσκευαστήρια (υγρά και στερεά 

απόβλητα, κατανάλωση ενέργειας) και στα Γραφεία της ∆ιοίκησης της εταιρείας (στερεά απόβλητα) 

� Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

� Η διατήρηση της ποιότητας  του θαλασσινού νερού και του πυθµένα στον θαλάσσιο χώρο που περιβάλλει 

τόσο τις υπάρχουσες µονάδες όσο και καινούργιες  (φυσικοχηµικοί παράµετροι που επηρεάζονται από την 

δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειες όπως αυτές µετρήθηκαν κατά την έναρξη του Συστήµατος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) 

� Η σωστή διαχείριση µε περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από 

τις παραγωγικές διαδικασίες όπως νεκρά ψάρια και συσκευασίες ιχθυοτροφών 

� Η προώθηση της ανακύκλωσης υλικών που προκύπτουν από την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού της δραστηριότητας της ιχθυοκαλλιέργειας 

� Η σωστή διαχείριση του θαλασσινού νερού που χρησιµοποιείται για την παραγωγή γόνου και την εκτροφή 

ιχθύων 

� Η σωστή χρήση πηγών ενέργειας όπως υγρά καύσιµα και ηλεκτρική ενέργεια 

� Η συνεχής αναβάθµιση της αισθητικής εµφάνισης των εγκαταστάσεων 

� Η συνεργασία µε τρίτους για την επίτευξη κοινών περιβαλλοντικών στόχων 

 

 

Η Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίµων και Περιβάλλοντος κοινοποιείται στο προσωπικό της εταιρείας 

µέσω πινάκων ανακοινώσεων, intranet, επικοινωνείτε στους µετόχους µέσω του Ετήσιου ∆ελτίου, 

αποστέλλεται σε  υπεργολάβους και ενδιαφερόµενα µέρη, και είναι διαθέσιµη στο ευρύ κοινό µέσω της 

Ιστοσελίδας. Επίσης, κατόπιν έγκρισης της ∆ιοίκησης και/η εφόσον ζητηθεί, η εταιρεία επικοινωνεί σε 

ενδιαφερόµενα µέρη στοιχεία αναφορικά µε το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (όπως περιβαλλοντική 

αξιολόγηση νέων δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικές επιδόσεις σε Αρχές / Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

περιβαλλοντικές επιδόσεις και δράσεις σε πελάτες και τοπικές κοινωνίες, στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας 

και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων σε υπεργολάβους, αποτελέσµατα αναλύσεων σε ακαδηµαϊκούς). 

Η ∆ιοίκηση, τα Στελέχη και όλοι οι εργαζόµενοι στις εταιρείες του οµίλου ΝΗΡΕΥΣ τηρούν την Πολιτική 

Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίµων και Περιβάλλοντος και προωθούν κάθε ενέργεια που προάγει και συντηρεί 

την ποιότητα. 

 

Η ∆ιοίκηση και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη παρέχουν στο προσωπικό:   

� καλό εργασιακό κλίµα 

� επαρκή πληροφόρηση και εκπαίδευση για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, 

� καλής ποιότητας υλικά και εξαρτήµατα από αξιόπιστους προµηθευτές, 



 

Ανά πάσα στιγµή, η ∆ιοίκηση παρέχει επαρκείς οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους για συνεχή βελτίωση / 

προσαρµογή στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και των τεχνολογικών αλλαγών και την υλοποίηση διορθωτικών 

και προληπτικών ενεργειών στα πλαίσια εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο 

ISO 9001: 2008, του Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων κατά το πρότυπο ISO 

22000:2005 και Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2004. 

 

 

 

 


