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"Χιλιάδες Χρόνους Περπατάμε. Λέμε τον ουρανό «ουρανό» και τη θάλασσα
«θάλασσα». Θα αλλάξουν όλα μια μέρα και εμείς μαζί τους θα αλλάξουμε,
αλλά η φύση μας ανεπανόρθωτα θα ‘ναι χαραγμένη πάνω στη γεωμετρία
που καταφρονέσαμε στον Πλάτωνα. Και μέσα από αυτήν, όταν σκύβουμε,
όπως σκύβουμε καμιά φορά στα νερά του νησιού μας, θα βρίσκουμε τους
ίδιους καστανούς λόφους, όρμους και κάβους, τους ίδιους ανεμόμυλους
και τις ίδιες ερημοκλησιές, τα σπιτάκια που ακουμπάνε το ‘να στο άλλο και
τ’ αμπέλια που κοιμούνται σα μικρά παιδιά, τους τρούλους και τους περιστεριώνες.
Οδυσσέας Ελύτης, "Ο Μικρός Ναυτίλος"
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Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου
Αγαπητοί μας «συνταξιδιώτες»,
Ένα χρόνο πριν σας καλωσόριζα στο πρώτο έντυπο καταγραφής των ενεργειών μας,
που σχετίζονται με αυτό που η Ευρωπαϊκή και κατά συνέπεια ελληνική αγορά ονομάζει Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Όπως και πέρυσι επισήμανα, έτσι και φέτος
-και ίσως με περισσότερη έμφαση αυτή τη φορά- επισημαίνω το γεγονός ότι η
εταιρεία μας εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται στην Κοινωνική Προσφορά.
Πως αλλιώς άλλωστε; Ταξιδεύοντας το Αιγαίο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η
εταιρεία, όχι μόνο αφουγκράζεται το σφυγμό των νησιών, αλλά ζει μαζί τους τις δυσκολίες, τα ζητήματα, ονειρεύεται με τους κατοίκους ιδέες και προγράμματα και
γίνεται κοινωνός μιας ζωής μακριά από το Μητροπολιτικό Κέντρο.
Διατηρώντας πάντοτε τον επιχειρησιακό χαρακτήρα εταιρείας ακτοπλοΐας, η χρονιά που πέρασε έφερε αλλαγές. Αλλαγές γνωστές σε όλους που πέρασαν την Blue

Mιχάλης Σακέλλης
Διευθύνων Σύμβουλος

Star Ferries του 2008 σε μια νέα δυναμική κατάσταση, εξυπηρετώντας πάντοτε με
τη γνωστή ποιότητα και οργάνωση τη μεταφορά ταξιδιώτη και εμπορευμάτων.
Παράλληλα, το ταξίδι που ξεκινήσαμε πριν από χρόνια και που από την περυσινή
χρονιά συστηματοποιήσαμε καταγράφοντάς το, φέρνει τα πρώτα του λαμπρά αποτελέσματα, δικαιώνοντας τον τίτλο του: «Με Προορισμό Εσάς». Οι μαθητές των
Κυκλάδων και Δωδεκανήσων των οποίων τα έργα βραβεύτηκαν στο Διαγωνισμό
«Αιγαίο - Μικρός Ναυτίλος», οι μαθητές του Ναυτιλιακού τομέα του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Καλύμνου, που έλαβαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διευκόλυνση των σπουδών τους, οι κάτοικοι της Αστυπάλαιας, της Τήλου, τη Νισύρου
και της Αμοργού, που ενημερώθηκαν για την προστασία από τον ήλιο και εξετάστηκαν δωρεάν, οι γέροντες και οι μαθητές στα νησιά της Άγονης Γραμμής που
ψυχαγωγήθηκαν από την ομάδα «Διάδραση» σε ένα δύσκολο χειμώνα, είναι μόνο
μερικοί από τους φίλους που κάναμε τη φετινή χρονιά.
Το πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Blue Star Ferries δημιουργήθηκε για να έχει συνέχεια. Συνέχεια με νέες ενέργειες και προγράμματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής προσφοράς για το 2008 και το 2009, που η εταιρεία
μας εθελούσια σχεδιάζει και υλοποιεί.
Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια.
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Η εταιρεία μας
Η Blue Star Ferries, διαθέτοντας ένα σύγχρονο και πολυτελή στόλο, σας προσφέρει το πιο όμορφο και απολαυστικό ταξίδι. Εδώ,
η υπευθυνότητα και η αξιοπιστία συναντούν την άνεση και την κομψότητα και σας χαρίζουν ανεπανάληπτες ταξιδιωτικές εμπειρίες.
Η βράβευσή της ως Superbrand 2005 και 2006 στην κατηγορία «Τουριστικές Υπηρεσίες», η ανάδειξή της ως «Καλύτερη Ναυτιλιακή Εταιρεία της Χρονιάς» για το 2005 και 2006 από τους αναγνώστες του περιοδικού Voyager, καθώς και η βράβευση της ως
η καλύτερη εταιρεία για την Επιβατηγό Ναυτιλία το 2006 από την Lloyd's List, αποδεικνύουν την καθημερινή αναγνώριση του
έργου της Blue Star Ferries και την έκφραση της ικανοποίησης των πελατών της.
Τα Blue Star Ferries είναι τα πλοία που έχουν τις δυνατότητες και χαράζουν μια νέα γραμμή στη θαλάσσια ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η βράβευση του Blue Star 1 και του Blue Star Ithaki από το σουηδικό περιοδικό ShipPax Information για το σχεδιασμό και την εξέχουσα αισθητική στην εξωτερική τους εμφάνιση, επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ταξιδεύει κανείς
με τα πλοία της Blue Star Ferries, πέρα από την ταχύτητα και την εξυπηρέτηση.
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Ο στόλος μας
Η Blue Star Ferries, από το 2000 έως σήμερα, παρέλαβε και δρομολόγησε πέντε ολοκαίνουργια πλοία, τα BLUE STAR 1, BLUE
STAR 2, BLUE STAR ITHAKI, BLUE STAR PAROS και BLUE STAR NAXOS.
Η Blue Star Ferries δραστηριοποιείται στις Ελληνικές Ακτοπλοϊκές Γραμμές ως ακολούθως:
Πειραιάς-Δωδεκάνησα (Κως-Ρόδος και Πάτμος-Λέρος-Κάλυμνος-Αστυπάλαια-Νίσυρος-Τήλος-Κάρπαθος) με τα F/B's BLUE
STAR 2 και ΔΙΑΓΟΡΑΣ.
Πειραιάς-Σύρος-Τήνος-Μύκονος με το F/B BLUE STAR ITHAKI.
Πειραιάς-Πάρος-Νάξος-Σαντορίνη και Σύρος–Ίος-Αμοργός-Ηρακλειά-Σχοινούσα-Κουφονήσι-Δουνούσα, αλλά και Αστυπάλαια με
τα F/B's BLUE STAR PAROS και BLUE STAR NAXOS.
Ραφήνα-Άνδρος-Τήνος-Μύκονος με το F/B SUPERFERRY II.
Στις γραμμές εξωτερικού, η Blue Star Ferries δραστηριοποιείται στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα-Μπάρι Ιταλίας με το
F/B BLUE HORIZON. Στη Βόρεια Θάλασσα το BLUE STAR 1 εκτελεί δρομολόγια, ενώνοντας απευθείας το λιμάνι του Ροσάιθ στο
Εδιμβούργο της Σκωτίας με το Ζεμπρούγκε στο Βέλγιο.
Ενώ τα πλοία υψηλών ταχυτήτων προσφέρουν σοβαρές υπηρεσίες την καλοκαιρινή περίοδο, τα συμβατικά πλοία είναι αυτά που
κυρίως χαρακτηρίζουν το επίπεδο των υπηρεσιών αφού εξυπηρετούν σε δωδεκάμηνη βάση τα νησιά μας, καθώς και το σύνολο
της εμπορευματικής κίνησης.
Η Blue Star Ferries, διαθέτοντας ένα σύγχρονο στόλο, κατανοεί απολύτως την έννοια του άνετου και ευχάριστου ταξιδιού. Οι διακοπές σας ξεκινούν μόλις επιβιβαστείτε στα πλοία της, όπου θα απολαύσετε όλες τις ανέσεις σε ένα μαγευτικό ταξίδι.
Μπορείτε να ξεκουραστείτε στην καμπίνα σας, να διαλέξετε δώρα για τους αγαπημένους σας στις boutiques ή να απολαύσετε υπέροχα γεύματα στα εστιατόρια. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος με computer και πρόσβαση στο διαδίκτυο, τηλεφωνικές
συσκευές με κερματοδέκτες, καθώς και ατομικά DVD Players για να δείτε τις αγαπημένες σας ταινίες. Για μια ευχάριστη βραδιά,
τα μπαρ και καφέ του πλοίου προσφέρουν στιγμές διασκέδασης ή χαλάρωσης.
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To πρόγραμμα
Το πρόγραμμα της Blue Star Ferries, θέλουμε, εκτός των άλλων, να αντανακλά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εταιρείας και
τις αξίες των βασικών μετόχων μας, βασισμένες στο ρητό του Πρωταγόρα «Παν μέτρον άνθρωπος» .
Με αυτό το σκεπτικό, για τη χρονιά του 2007, όπως και τους πρώτους μήνες του 2008, ανταποκριθήκαμε για άλλη μία φορά στα
αιτήματα που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες των νησιών και αφορούν στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας της νεολαίας, της κοινωνικής μέριμνας και του περιβάλλοντος. Καθώς, όπως συνηθίζουμε να λέμε,
τα «πλοία δένουν στα λιμάνια και η Blue Star Ferries δένεται με τους τόπους», η προσφορά μας στις τοπικές κοινωνίες υπήρξε
σταθερή και συνεχής. Ακολουθούν ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, είναι η συστηματική ανταπόκριση σε πληθώρα αιτημάτων
για δωρεές ή χορηγίες πολιτιστικών και κοινωνικών συλλόγων των νησιών.
• Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ικανοποίησε πλήθος αιτημάτων πολιτιστικών συλλόγων των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, στηρίζοντας έτσι την τοπική παράδοση και τη συνέχεια του πολιτισμού με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου.
Στηρίξαμε διάφορα δρώμενα, είτε με δωρεάν διάθεση εισιτηρίων είτε με επιχορήγηση του 50% του ποσού των μετακινήσεων σε τοπικά Φεστιβάλ, 1ο Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ Ρόδου, 7ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Νάξου, 7ο Πολιτιστικό
Φεστιβάλ Δήμου Εξωμβούργου Τήνου, Φεστιβάλ Αιγαίου, Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, 7ο Φεστιβάλ Αιγαιοπελαγίτικης Κουζίνας Άνδρου, 29ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Σαντορίνης, Πολιτιστική δράση «Νησολόγιο» Δονούσας κ.α.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ο αθλητισμός και η προσπάθεια που καταβάλλεται από τους Συλλόγους και τις ομάδες των τοπικών κοινωνιών, αποτέλεσαν για
άλλη μια χρονιά πεδίο εφαρμογής κοινωνικής προσφοράς της Blue Star Ferries.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε την οικονομική στήριξη της ομάδας μπάσκετ της Ρόδου «ΚΟΛΟΣΣΟΣ» και της ποδοσφαιρικής ομάδας
«ΔΙΑΓΟΡΑΣ», τη χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων για την μετακίνηση της ομάδας γυναικείου ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου της
Κω – «Φιλίνος» και τη στήριξη με επιχορήγηση του 50% του ποσού των μετακινήσεων, στους Διεθνείς Αγώνες Natwest Island
Games στη Ρόδο, στους Ναυτικούς Ομίλους της Πάρου, της Σύρου και της Άνδρου, στον Α.Ο. Φοίκικα Σύρου, στον όμιλο Ταχύπλοων φουσκωτών Ρόδου, στο Δήμο Ερμούπολης για το τουρνουά υδατοσφαίρισης «Vicelas Cup», κ.α.

ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες αποτελούν τους θεσμοθετημένους φορείς, οι οποίοι διαχειρίζονται τα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας, που αντιπροσωπεύουν και βοηθούν τη συνέχεια των παραδόσεων καθώς και την κάλυψη νέων αναγκών των πολιτών τους.
H εταιρεία στήριξε αρκετούς δήμους με χορηγίες, είτε για εκδόσεις ενημερωτικών εντύπων, είτε για διοργανώσεις συνεδρίων και
επιστημονικών ημερίδων προς ενημέρωση των κατοίκων τους κ.α.
Επίσης, η Blue Star Ferries βρέθηκε “αθόρυβα” και μακριά από τα φώτα οποιασδήποτε δικής της προβολής δίπλα σε φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα, Μητροπόλεις, την Ιατρική επιστημονική κοινότητα (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Γιατροί του
Κόσμου), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κ.α.
Τέλος, σταθήκαμε δίπλα στους νησιώτες και γίναμε γέφυρα βοήθειας ή ακόμα και σωτηρίας, ώστε να μεταφερθούν ασθενείς
στην Αθήνα, προσεγγίζοντας εκτάκτως προορισμούς εκτός των προγραμματισμένων δρομολογίων μας.
Κλείνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι η Blue Star Ferries θα εκτελέσει κατά το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους 2008 πλήθος ενεργειών,
διατηρώντας όλες τις παραπάνω δεσμεύσεις, δίνοντας και πάλι το κύριο βάρος της στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας των νησιών και της νεολαίας.
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Ανθρώπινο Δυναμικό και Αγορά
Οι εργαζόμενοι
Η αξία των ανθρώπων μας που εργάζονται στα πλοία και στα γραφεία μας, και κυρίως η αφοσίωσή τους, συμβάλλει στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους επιβάτες μας και στη διατήρηση της φήμης της εταιρείας.
Εμείς, από τη μεριά μας, ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε την εξέλιξή τους μέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και σεβασμού, ενάντια στις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό, φροντίζοντας και συμβάλλοντας στη διαρκή
κατάρτισή τους. Από το 2006 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια περαιτέρω κατάρτισης και εξειδίκευσης, συνολικής
διάρκειας 512 ωρών.
Η εταιρεία δείχνει το σεβασμό της προς τον εργαζόμενο, έχοντας θεσπίσει μια σειρά από πρακτικές, όπως συμβόλαιο ομαδικής
ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης & ζωής, οικογενειακή νοσοκομειακή κάρτα προνομίων, Ιατρό εργασίας, δωρεάν
πάρκινγκ για το διοικητικό προσωπικό, δωρεάν εισιτήρια για ταξίδια με τα πλοία της εταιρείας για τους εργαζόμενους, κ.α.
Για το 2008, προγραμματίζεται η βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης με ποσοτικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθιερώνονται
περιοδικές συναντήσεις της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με όλο το διοικητικό προσωπικό και στόχος και πολιτική της
εταιρείας είναι οι νέες θέσεις εργασίας, να καλύπτονται εσωτερικά με εξέλιξη και αξιοποίηση του προσωπικού.
Το προσωπικό ξηράς της εταιρείας μας αριθμεί 93 άτομα, με ποσοστό γυναικών 52% και μέσο όρο ηλικίας εργαζομένων τα 38
έτη. Όλα τα στελέχη μας διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και πολλοί εξ’ αυτών μεταπτυχιακούς τίτλους.
Αντίστοιχα τα 8 πλοία μας είναι επανδρωμένα με συνολικά 611 ναυτικούς, με μέσο όρο ηλικίας εργαζομένων τα 37,4 έτη.

Οι συνεργάτες
Το Δίκτυο Πωλήσεων του Ομίλου για τις γραμμές εσωτερικού είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο. Σε κάθε λιμάνι αναχώρησης, ο Όμιλος Blue Star Ferries διατηρεί λιμενικούς πράκτορες, οι οποίοι συνδέονται on line με το κεντρικό σύστημα κρατήσεων, ενώ μέσω
συστημάτων CRS (ForthCRS, Ferryscreen, Start), περισσότερα από 900 τουριστικά γραφεία στην Ελλάδα και 20.000 στο εξωτερικό, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικά κρατήσεις στο κεντρικό σύστημα κρατήσεων του Ομίλου.
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Εταιρική Διακυβέρνηση
Με τα τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων και την υπηρεσία Εσωτερικών
Ανακοινώσεων, δραστηριοποιούμαστε ενεργά από τη πρώτη στιγμή στον τομέα της Εταιρικής
Διακυβέρνησης.
Τα στελέχη του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου έχουν πλήρη ελευθερία και απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες, στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία καθώς και στο προσωπικό όλων των
λειτουργιών των τμημάτων της εταιρείας.
Το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο της εταιρείας και υπάγεται
απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων φέρει την ευθύνη του σχεδιασμού και της δημοσιοποίησης όλων των ανακοινώσεων που αφορούν στο επενδυτικό κοινό, ενώ το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει ως βασική επιδίωξη την άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων,
καθώς και την εξυπηρέτηση τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση το
νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Οι Επιβάτες μας
Ο βασικός στόχος όλων των εργαζομένων της Blue Star Ferries, είτε πρόκειται για τη Διοίκηση
και τα στελέχη, είτε πρόκειται για τα πληρώματα και τους πράκτορές μας, είναι να διατηρούμε
σε υψηλό επίπεδο την αξιοπιστία μας και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς όφελος των
επιβατών. Χτίζουμε κάθε ημέρα μία σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με τους επιβάτες μας, που
βασίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών τους με συνεχή ενίσχυση των προσφερομένων υπηρεσιών μας.
Με το σύστημα αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (IVR), τη δυνατότητα κρατήσεων θέσεων μέσω του διαδικτύου και τη λειτουργία call center, ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και των επιβατών μας.
Και η χρονιά που πέρασε μας χάρισε δύο βραβεία πολύτιμα. Βραβεία που επιβεβαιώνουν τη
συνεχή προσπάθεία μας για τη διασφάλιση της εταιρικής αξιοπιστίας και του καλύτερου προϊόντος.
Η Blue Star Ferries ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2006 ως «Η Καλύτερη Εταιρεία της Χρονιάς για την Επιβατηγό Ναυτιλία» στα Ναυτιλιακά Βραβεία της Lloyd’s List, βραβευμένη για
την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία, που διακρίνουν την πολύχρονη πορεία και τη συνεχή
εξέλιξη της.
Επίσης, για 2η συνεχόμενη χρονιά, οι αναγνώστες του περιοδικού VOYAGER ανέδειξαν τον
Μάρτιο του 2007, την Blue Star Ferries ως την «Καλύτερη Ναυτιλιακή Εταιρεία για ταξίδια
στην Ελλάδα».
Αναλυτικά, η εταιρεία μας βραβεύθηκε από το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού στις ακόλουθες κατηγορίες:
- Αίσθημα ασφάλειας
- Καθαριότητα
- Ποιότητα Υπηρεσιών
- Καμπίνες
Η εκτίμηση της ναυτιλιακής κοινότητας καθώς και των επιβατών μας, μας γεμίζει χαρά και δύναμη για συνεχή εξέλιξη και επιβεβαιώνει κάθε ημέρα την σωστή μας «πλεύση».

VOYAGER

VOYAGER

BEST SHIPPING COMPANY 2005

BEST SHIPPING COMPANY 2006

Με προορισμό εσάς

Περιβάλλον
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία και κατά
συνέπεια μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την εταιρεία Blue Star Ferries.
Τα νεότευκτα πλοία της εταιρείας μας είναι τελευταίας τεχνολογίας, οι προδιαγραφές των οποίων διασφαλίζουν τη συμμόρφωση
προς τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος και αποφυγής ρύπανσης (συνθήκη Marpol), όπως αυτοί
ορίζονται από το διεθνή ναυτιλιακό οργανισμό International Maritime Organization (IMO).
Αποτελεί πεποίθηση της εταιρείας ότι η τεχνολογία, μπορεί να συνεισφέρει στην περιβαλλοντική επίδοση της λειτουργίας των
πλοίων. Επενδύοντας σε νέα τεχνολογία η οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, έχουμε επιτύχει εξαιρετικά επίπεδα επιδόσεων των μηχανών με λιγότερη κατανάλωση καυσίμων, λιγότερη ανάλωση φυσικών πόρων και κατά συνέπεια μείωση της εκπομπής ρύπων. Εκτός της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, η εταιρεία ενθαρρύνει και διευκολύνει την έρευνα ως μοχλό για
μελλοντική πρόοδο. Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρεία έχει συνεργασθεί στο παρελθόν με την κατασκευάστρια εταιρεία μηχανών εσωτερικής καύσεως Wartsila σε κοινά ερευνητικά προγράμματα για τη μείωση
των επικίνδυνων ρύπων των μηχανών diesel. Επιπλέον, η σχεδίαση των υφάλων όλων των νεότευκτων πλοίων έγινε με στόχο τα
κύματα που παράγονται στην επιφάνεια της θάλασσας κατά το ταξίδι, να επηρεάζουν το λιγότερο δυνατό τις διάφορες παράκτιες
και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες.
Παράλληλα, τόσο η μητρική εταιρεία Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε., όσο και όλα τα πλοία του στόλου της Blue Star, είναι πιστοποιημένα κατά τον κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης ISM σύμφωνα με τις απαιτήσεις της SOLAS για την ασφάλεια της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα. Επιπροσθέτως, η Blue Star Ferries S.A., καθώς και τα πλοία Blue Star 1, Blue Star 2, Blue Star Ithaki, Blue
Star Paros, Blue Star Naxos, Διαγόρας και Blue Horizon είναι πιστοποιημένα κατά τα πρότυπα του κώδικα Διαχείρισης Ποιότητος ISO 9001, καθώς και κατά τα πρότυπα του κώδικα ISO 14001:2004, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Και οι δύο πιστοποιήσεις
έγιναν από τον Αμερικανικό Φορέα Πιστοποίησης ABS Quality Evaluations του διεθνούς Ομίλου Εταιριών American Bureau of
Shipping.
Η πολιτική της εταιρείας για την ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των πλοίων της, επιτυγχάνεται μέσα
από ένα συνδυασμό ενεργειών:
• Εξασφάλιση και διατήρηση της υψηλής απόδοσης κατά τη λειτουργία των κυρίων μηχανών και των υπολοίπων μηχανολογικών συστημάτων, μέσα από ένα σύστημα προληπτικής συντήρησης,
• Συνεχής επένδυση σε σύγχρονη τεχνολογία, φιλική προς το περιβάλλον,
Επιπλέον, σε κάθε πλοίο έχουν ορισθεί Αξιωματικοί με αρμοδιότητες επί των πρακτικών περιβαλλοντικών μέτρων που υιοθετούνται. Στα γραφεία του Ομίλου, ειδικευμένοι μηχανικοί και αρμόδιοι υπάλληλοι καταγράφουν τις επιδόσεις και θέτουν τις προδιαγραφές για την γενικότερη αλλά και εξειδικευμένη βάσει των αναγκών, περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σε τακτά χρονικά
διαστήματα, επιλέγονται πλοία, που μαζί με προσωπικό από τα γραφεία μας, συμμετέχουν σε ασκήσεις εκτάκτου περιβαλλοντικής ανάγκης σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.
Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α
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Η Blue Star Ferries είναι ενεργό μέλος της HELMEPA, της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, μία μηκερδοσκοπική, μη-κυβερνητική οργάνωση ιδιοκτητών πλοίων και εργαζομένων σε αυτά.

Πολιτικές για το περιβάλλον
Εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα
Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων προέρχονται κυρίως από τις μηχανές εσωτερικής καύσεως, που πρωταρχικώς είναι εγκατεστημένες σε όλους τους τύπους σκαφών και αεροπλάνων.
Η παραγωγή των ρύπων, που παράγονται από τη λειτουργία των μηχανών, είναι:

NOx (Οξείδια του Αζώτου)
Οι εκπομπές NOx οδηγούν στην καταστροφή του όζοντος της στρατόσφαιρας με αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και
στο περιβάλλον. Το παράρτημα VI της MARPOL 73/78 περιορίζει την παραγωγή NOx από τις μηχανές εσωτερικής καύσεως των
πλοίων. Όλες οι εγκατεστημένες μηχανές στα πλοία της Blue Star Ferries συμμορφώνονται πλήρως με τον ανωτέρω κανονισμό,
αλλά συν τοις άλλοις, παράγουν μέχρι και 20% λιγότερα οξείδια του αζώτου από το επιτρεπόμενο.

SOx (Οξείδια του Θείου)
Οι ρύποι SOx προέρχονται από το θείο στα καύσιμα και ευθύνονται κυρίως για την όξινη βροχή που είναι επικίνδυνη για τα δέντρα και την αποψίλωση των δασών.
Συμμορφούμενη με τοπικούς κανονισμούς, το πετρέλαιο που προμηθεύεται η εταιρεία μας για όλα τα πλοία της είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο καθώς δεν περιέχει περισσότερο από 1.5%.

CO2 (Διοξείδιο του Άνθρακα)
Οι μηχανές εσωτερικής καύσεως παράγουν διοξείδιο του άνθρακα μέσω της καύσης των απολιθωμένων καυσίμων. Το διοξείδιο
του άνθρακα είναι μεταξύ των σημαντικότερων αερίων που ευθύνονται για την παγκόσμια υπερθέρμανση, γνωστή ως φαινόμενο
του θερμοκηπίου.
Στα πλοία μας το κλειδί για τη μείωση του CO2 είναι η σωστή λειτουργία και η προληπτική συντήρηση τους.

Ουσίες που μειώνουν το όζον
H Blue Star Ferries χρησιμοποιεί στα περισσότερα από τα πλοία της, στα συστήματα κλιματισμού, ουσίες αβλαβείς για το όζον
(ODP=0).

Στερεά Απόβλητα
Τα στερεά απόβλητα παράγονται κυρίως από τα εστιατόρια, τα καταστήματα και τις εργασίες συντήρησης των πλοίων. Σύμφωνα
με τους κανονισμούς των MARPOL και HELCOM, απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη αυτών στη θάλασσα.
Η ανακύκλωση εξασφαλίζει τη μείωση αυτών των αποβλήτων, ενώ παράλληλα η εταιρεία μας καταβάλλει προσπάθειες ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η χρήση των πλαστικών και άλλων μη ανακυκλώσιμων ουσιών στα πλοία.

Με προορισμό εσάς

Περιβάλλον

Παππάς Μιχάλης, Λύκειο Αστυπάλαιας
Γ’ Βραβείο Μαθητικού Διαγωνισμού

Υγρά Απόβλητα
Τα υγρά απόβλητα από τα πλοία, που συνήθως καταλήγουν στη θάλασσα, προέρχονται κυρίως από το βιολογικό καθαρισμό, και
τα σεντινόνερα.
Η Blue Star Ferries επιδεικνύει μεγάλη προσοχή για την αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης, και μέσα από μία συνεχή προσπάθεια για να διατηρηθούν καθαρές οι θάλασσες, τηρεί πιστά όλους τους διεθνείς κανονισμούς (MARPOL).

Βιολογικός Καθαρισμός:
Το χρησιμοποιημένο νερό από τα ντους, τους νιπτήρες, τις τουαλέτες και τις κουζίνες μπορεί να περιέχει παθογενείς μικροοργανισμούς.
Τα παράγωγα των βιολογικών αποβλήτων είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα όρια που προβλέπονται από τη MARPOL, εξασφαλίζοντας έτσι ελαχιστοποιημένη επιβάρυνση επικίνδυνων ρύπων στο ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον.

Αποφυγή Ελαιοκηλίδων:
Το πετρέλαιο μπορεί να καταλήξει στη θάλασσα ως αποτέλεσμα μιας διαρροής ή μετά από καθαρισμό του μηχανοστασίου. Οι κανονισμοί είναι αυστηροί όσον αφορά τη διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.
H Blue Star Ferries έχει εγκαταστήσει σε όλα της τα πλοία μηχανισμό διαχωρισμού λαδιού, με σκοπό να διαχωρίζεται το λάδι από
το νερό προτού αυτό καταλήξει στη θάλασσα.
Όλα τα πλοία έχουν τέτοιο εξοπλισμό, ώστε η περιεκτικότητα σε λάδι των σεντινόνερων που αποβάλλονται προς τη θάλασσα να
είναι σύμφωνη με το επίπεδο που οι διεθνείς κανονισμοί επιτρέπουν (μέχρι 15 ppm).
Η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, που χρησιμοποιείται στα μπάνια, εξασφαλίζει ότι ικανοποιούνται ακόμα και οι πιο αυστηροί διεθνείς κανονισμοί. Επιπλέον, όλα τα χημικά που χρησιμοποιούνται στα πλοία, έχουν επιλεγεί με βάση τη φιλικότητά τους
προς το περιβάλλον.

Υφαλοχρώματα:
Τα παραδοσιακά αυτά χρώματα αποδείχθηκαν τοξικά για τη ζωή της θάλασσας. Στην Blue Star Ferries τα υφαλοχρώματα όλων
των πλοίων δεν περιέχουν τοξικές ουσίες και δεν προκαλούν δηλητηρίαση των θαλάσσιων οργανισμών.

Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α
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Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που
αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία και κατά συνέπεια μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις για τον Όμιλό μας. Στο έτος 2007 εφαρμόσαμε προγράμματα όπως:

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ
Ο Όμιλός μας δημιούργησε T-SHIRT με θέμα τη θαλάσσια χελώνα και slogan
“Save Our Seas” τα οποία διατίθενται προς πώληση στα καταστήματα των
πλοίων. Το κέρδος από τις πωλήσεις διατίθεται στο σύλλογο για την Προστασία
της Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ».

• ΑΦΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ο Όμιλος σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΑΦΗΣ εφαρμόζει
πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών.
Έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών στα γραφεία και τα πλοία του Ομίλου, οι οποίοι και δέχονται όλα τα είδη μπαταριών μέχρι
1500 γραμμάρια, είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μιας χρήσης) είτε δευτερογενείς
(επαναφορτιζόμενες), χωρίς να παίζει ρόλο το είδος της συσκευής από την οποία
προέρχονται (κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάμερες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές).

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, ο Όμιλος Blue Star με
αυτή του την ενέργειά συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την κοινωνική προσφορά στη πράξη. Στο πρόγραμμα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων
μελανιών, το χρηματικό ποσό που συγκεντρώνεται ως επιστροφή ανταμοιβής δεν
παραμένει για ιδία χρήση, αλλά προσφέρεται κάθε έτος σε φιλανθρωπικούς συλλόγους και ιδρύματα

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
Πέρα από την ανακύκλωση μελανιών και μπαταριών, ο Όμιλός μας έχει προχωρήσει και στη ανακύκλωση χαρτιού στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου.

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΔΙΩΝ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ
Ο Όμιλος Blue Star έχει συνάψει συνεργασία με τον φορέα ανακύκλωσης λαδιών
τηγανίσματος «ΣΕΛΑΣ». Ο «ΣΕΛΑΣ» συλλέγει τα χρησιμοποιημένα λάδια τηγανίσματος από τα πλοία και τα προωθεί στην «ΕΛΙΝ» η οποία τα χρησιμοποιεί για
την παραγωγή βιοκαυσίμου.

• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΝΙΝΑΡΙΑ
Ο Όμιλός μας πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων και διαλόγων με το προσωπικό
των κεντρικών γραφείων και τα πληρώματα των πλοίων με θέμα την κλιματική αλλαγή. Σκοπός των σεμιναρίων είναι να γίνει κατανοητό τι σημαίνει κλιματική αλλαγή, η σοβαρότητα του προβλήματος και κατ’ επέκταση η ευαισθητοποίηση
όλων.

• ΤΑΣΑΚΙΑ ΑΚΤΗΣ
Ο Όμιλος Blue Star συνεχίζει την προσπάθειά του για ενεργή συμμετοχή στο τεράστιο θέμα των καθαρών ακτών με δύο ενέργειες. Η πρώτη, σε συνεργασία με
το Δήμο Υδρούσας της Άνδρου, ο οποίος στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού του
προγράμματος τύπωσε τασάκια ακτής τα οποία διένειμε στις παραλίες του νησιού
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η Blue Star στήριξε την αξιέπαινη αυτή
προσπάθεια του Δήμου Υδρούσας, χορηγώντας το ποσό της εκτύπωσής τους.
Επιπλέον ο Όμιλος τύπωσε 60.000 τεμάχια από τασάκια ακτής, τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν μέσω των κεντρικών πρακτορείων του Ομίλου και μέσω του
περιοδικού Traveller’s Icons στους αναγνώστες του, στα τεύχη του καλοκαιριού.

Με προορισμό εσάς

Κοινωνία/Αλληλεγγύη
Ολοκληρώθηκε ο Μαθητικός Διαγωνισμός «Αιγαίο – Μικρός Ναυτίλος» στις
Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα
Η πρωτοβουλία για την δημιουργία ενός μαθητικού διαγωνισμού, που θα μας έφερνε σε επαφή
με το θησαυρό καλλιτεχνικής έκφρασης που διαθέτει η νεολαία των νησιών μας, υλοποιήθηκε
μέσα στο 2007 από την Blue Star Ferries.
Με έμπνευση τη θάλασσα του Αιγαίου, ο διαγωνισμός απευθύνθηκε στους μαθητές των νησιών,
που η εταιρεία προσεγγίζει με τα πλοία της, καλώντας τους να συμμετάσχουν με έργα Δημιουργικής Γραφής και Εικαστικής Έκφρασης, με θέμα «Αιγαίο – Μικρός Ναυτίλος», τίτλο εμπνευσμένο από το έργο του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη.
Ο διαγωνισμός που αφορούσε τους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2007, ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2007, με μεγάλους κερδισμένους στον τομέα της Δημιουργικής
Γραφής την Πάρο, τη Ρόδο και την Πάτμο, ενώ αντίστοιχα στον τομέα της Εικαστικής Έκφρασης τη Σύμη και την Αστυπάλαια.
Τα καλύτερα έργα βραβεύτηκαν από την εταιρεία με χρηματικό ποσό και με δωρεά έργων του
Οδυσσέα Ελύτη, ενώ οι μαθητές παρέλαβαν τα βραβεία και τους επαίνους συμμετοχής τους
από τα στελέχη της Blue Star Ferries, που επισκέφτηκαν τα σχολεία των νησιών.
Το ζεστό κλίμα που επικράτησε στα νησιά, η χαρά των μαθητών κατά τη διάρκεια των μικρών
τελετών βράβευσης στα σχολεία παρουσία καθηγητών και τοπικών παραγόντων και η επιθυμία τους για περαιτέρω συμμετοχή είναι η ανταμοιβή για την Blue Star Ferries.
Αντιπροσωπευτικά έργα εικαστικής έκφρασης κοσμούν τα πλοία της εταιρείας που εκτελούν
δρομολόγια στο Αιγαίο, ενώ έργα δημιουργικής γραφής δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό On Blue
της Blue Star Ferries.

Δωρεά εργαστηριακού εξοπλισμού στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Καλύμνου,
Ναυτικό – Ναυτιλιακό Τομέα
Όταν μάθαμε τις ανάγκες για εργαστηριακό εξοπλισμό του Ναυτικού – Ναυτιλιακού Τομέα
με ειδικότητα Πλοιάρχων και Μηχανικών Ε.Ν., που λειτουργεί στο ΤΕΕ Καλύμνου, ήταν
αδύνατο να μην ανταποκριθούμε άμεσα στο αίτημα κάλυψης των αναγκών τους, καθώς
θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη στήριξη των νέων στο χώρο της Ναυτιλίας είναι θεμελιώδη για φιλοσοφία μας.
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Το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Καλύμνου, είναι το μοναδικό ΤΕΕ σε όλα τα Δωδεκάνησα με την ειδικότητα Πλοιάρχων – Μηχανικών Ε.Ν., το οποίο λειτουργεί για
τρίτη χρονιά και φιλοξενεί πλήθος μαθητών από την ευρύτερη περιοχή που αποτελεί τόπο με μεγάλη ναυτική παράδοση.
Η παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Blue Star Ferries, που επισκέφθηκαν το ΤΕΕ Καλύμνου και συνάντησαν τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Στήριξη του προγράμματος «ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ 2008»
Για άλλη μία φορά η Blue Star Ferries έστρεψε την πυξίδα της στις τοπικές κοινωνίες των νησιών, στηρίζοντας τη μη-κερδοσκοπική εταιρεία «Διάδραση» στο
πρόγραμμά της «Άγονη Γραμμή Γόνιμη 2008».
Η «Διάδραση» ταξίδεψε σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην
άγονη γραμμή του Αιγαίου, υλοποιώντας προγράμματα πολιτιστικής επιμόρφωσης στους μαθητές των σχολείων και στους κατοίκους των εκάστοτε περιοχών.
Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλάμβανε: εργαστήρια ψηφιακών τεχνών (φωτογραφίας & βίντεο), κατασκευής κούκλας, κρουστών, τεχνικών τσίρκου, προβολές ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κ.α.
Το πρόγραμμα «Άγονη Γραμμή Γόνιμη 2008» αγκάλιασε φέτος τους κατοίκους
της Νισύρου, Τήλου, Σύμης, Κάσου, Αστυπάλαιας, Ανάφης, Ηρακλειάς, Αμοργού,
Θηρασιάς, Δονούσας, Κιμώλου, Σκιάθου, Αλοννήσου και Κυθήρων. Η πρωτοβουλία της «Διάδρασης» ενισχύει τις ανάγκες καλλιτεχνικής έκφρασης σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιες ενέργειες σε απομακρυσμένα
σημεία της Ελλάδας και παράλληλα, τους ψυχαγωγεί στους δύσκολους χειμωνιάτικους μήνες.
Η Blue Star Ferries είναι μεταξύ των χορηγών της «Διάδρασης», καθώς για την
ίδια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Πρόγραμμα Ηλιοπροστασίας
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Blue Star Ferries, να προσεγγίσει για άλλη
μία φορά τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού της νησιωτικής Ελλάδας για τον κίνδυνο από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.
Μέσα από το πρόγραμμα «Ηλιοπροστασία», το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2008, η εταιρεία προσέγγισε μικρά και απομακρυσμένα νησιά της χώρας μας, όπως την Αστυπάλαια, την Τήλο, την Αμοργό,
την Νίσυρο, ενώ θα επισκεφθεί και τη Δονούσα εντός Μαΐου 2008.
Κεντρικό και πολύτιμο ρόλο στην ενέργεια αυτή κατείχε η Δρ. Κωνσταντίνα Φραγκιά, Δ/ντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία» και εκλεγμένη αντιπρόσωπος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για το μελάνωμα στην
Ελλάδα, η οποία μέσα από τις ομιλίες της σε παιδιά και ενήλικες παρουσίασε τις
αρνητικές επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας στον άνθρωπο και τους ενδεδειγμένους τρόπους προφύλαξης.
Η συνεργασία με την Δρ. Φραγκιά αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για την Blue Star
Ferries, καθώς εκτός του προγράμματος ενημέρωσης για την Ηλιοπροστασία, η
ίδια και η ομάδα της, σε συνεργασία με τους ιατρούς των νησιών, προέβη και σε
δερματολογικές εξετάσεις των κατοίκων.
Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των
παιδιών σε ζητήματα που αφορούν, τόσο τις ευεργετικές όσο και τις βλαβερές
συνέπειες του ήλιου. Μέσα από ένα ευχάριστο πρόγραμμα (ενημέρωση, παιχνίδι,
τραγούδι, κλπ) τα παιδιά έμαθαν για το «Φίλο τους τον Ήλιο», πώς να χαίρονται
μαζί του, αλλά και πώς να προστατεύονται. H Blue Star Ferries ανατύπωσε και
μοίρασε στα παιδιά των νησιών το βιβλίο που έχει γράψει η Δρ. Κωνσταντίνα
Φραγκιά με τον τίτλο «Ο φίλος μου ο Ήλιος» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
Η εταιρεία, προσέφερε τη δυνατότητα ενημέρωσης και ιατρικών εξετάσεων του
καρκίνου του δέρματος σε γεωγραφικούς τόπους και πληθυσμούς, που χαίρονται τον ελληνικό ήλιο. Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται καθώς, αν και
ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις στα νησιά και οι εξετάσεις, έντυπο ενημερωτικό
υλικό για την ηλιοπροστασία και αυτοεξέταση θα μπορούν να βρίσκουν οι ταξιδιώτες της εταιρείας στα πλοία μας καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Με προορισμό εσάς

Eπίλογος

Μακρής Κων/νος, Λύκειο Αστυπάλαιας

Αγαπητοί μας φίλοι,
Στο έντυπο αυτό καταγράψαμε τις ενέργειες κοινωνικής προσφοράς, που η Blue Star Ferries υλοποίησε από την Άνοιξη του 2007
μέχρι και σήμερα. Η δυσκολία της καταγραφής των ενεργειών αυτών έγκειται πάντοτε στον ίδιο παράγοντα. Πώς δηλαδή να μεταφέρεις γραπτώς και να ενημερώσεις όλους τους συμμετόχους της εταιρείας, συνεργάτες-προμηθευτές-πράκτορεςεργαζόμενους-Πολιτεία-δημοσιογράφους και επιβάτες, για προγράμματα που μας χάρισαν στιγμές ζεστές και ανθρώπινες, ιδέες
που μας έφεραν στην καρδιά των τοπικών κοινωνιών και δώρισαν άπλετα χαμόγελα σε δύσκολους χειμερινούς μήνες.
Με τις ενέργειές μας δεν είχαμε και δεν έχουμε στόχο να αντικαταστήσουμε βασικές πολιτικές και κρατικές δομές. Η Παιδεία, η
Υγεία, ο Πολιτισμός και οι περιβαλλοντικές υποδομές είναι υπόθεση του Κράτους.
Στόχος μας είναι να είμαστε κάτι περισσότερο από μια απλή ακτοπλοϊκή εταιρεία που μεταφέρει επιβάτες και εμπορεύματα καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους. Φροντίζουμε τον ευαίσθητο τομέα του περιβάλλοντος πρώτα από όλα εμείς οι ίδιοι, τηρώντας τους κανονισμούς αλλά και πέρα από αυτούς, εκπαιδεύουμε τα πληρώματα μας και εφαρμόζουμε προγράμματα ανακυκλώσεων με διάθεση παρακίνησης άλλων εταιριών, καθώς και πολιτών. Γινόμαστε αρωγοί φορέων που προσφέρουν απλόχερα εκπαίδευση και
ψυχαγωγία στους κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών, σχεδιάζουμε προγράμματα ενημέρωσης κατοίκων προστασίας από τον ήλιο σε περιοχές που λούζονται από το φως του Αιγαίου και βρισκόμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και στις εκδηλώσεις που σχεδιάζουν οι Δήμοι.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στην Blue Star Ferries που με περίσσιο ζήλο σχεδίασαν και
υλοποίησαν όλες τις ενέργειες Κοινωνικής Προσφοράς, τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί μας και μετέβησαν στα νησιά,
καθώς και τους νησιώτες μας, που μας υποδέχθηκαν με αγάπη και φροντίδα τιμώντας μας που τους ταξιδεύουμε.
Το πρόγραμμα με «Προορισμό Εσάς» οδεύει πλέον σε ένα εξ΄ ίσου δημιουργικό και αποδοτικό υπόλοιπο 2008 και 2009. Καλή του
συνέχεια...
Σπύρος Πασχάλης
Εντεταλμένος Σύμβουλος
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Λεωφ. Κ. Καραμανλή 157, 16673 Βούλα, Αθήνα, bluestarferries.com
Τηλ.: 210 89 19 820, Fax: 210 89 19 829
Tο παρόν έντυπο τυπώθηκε στην Ελλάδα, σε χαρτί μη χλωριωμένο του οποίου ο πολτός αποτελείται από ίνες ξύλου που προέρχονται από πιστοποιημένες, ελεγχόμενες καλλιέργειες (FSC certified).

