
 
 

 

CORPORATE AFFAIRS EXCELLENCE AWARDS 2020 

Κατηγορία: Δράση/ Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους (Low Budget) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: BLUE STAR FERRIES 

 

ΔΡΑΣΗ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» 

 
Μία ακόμη σημαντική διάκριση για το Πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες» της BLUE STAR FERRIES 
έλαβε χώρα στην 7η τελετή απονομής των βραβείων «Corporate Affairs Excellence Awards 2020 
(CAEA)», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου. Το πρόγραμμα διακρίθηκε αυτή τη φορά 
στην κατηγορία «Δράση/Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους (Low Budget)». 
 
Το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες» ξεκίνησε το 2014 και έχει υλοποιηθεί στα νησιά Τήλο, 
Αμοργό, Σαντορίνη, Πάρο και Νάξο. Συνεπής στο μακροχρόνιο κοινωνικό της έργο προς τη 
νησιώτικη Ελλάδα και λειτουργώντας με υπευθυνότητα και σεβασμό, με στόχο την ανάπτυξη των 
νησιών, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη του τουρισμού η Blue Star Ferries, 
μέλος της Attica Group, συνέχισε και το 2019 την υλοποίηση του προγράμματος «Πρώτες 
Βοήθειες» στη Λέρο και τη Σύμη με τον αριθμό των ατόμων που το έχουν παρακολουθήσει 
συνολικά να ξεπερνά τα 800. 
 
Το πρόγραμμα έχει ως αποδέκτες τα απομακρυσμένα -και όχι μόνο- Ελληνικά νησιά του Αιγαίου 
και περιλαμβάνει σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών για τους μόνιμους κατοίκους, τα οποία 
πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (Ε.Δ.Ο.Κ.) 
και τη συμβολή των τοπικών φορέων. 
 
Τον Νοέμβριο του 2019 διήμερα σεμινάρια παροχής Πρώτων Βοηθειών και Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Φυσικών Φαινομένων πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο στο νησί της Λέρου και τον 
Οκτώβριο στο νησί της Σύμης. Απευθύνονταν στους κατοίκους των νησιών, στην εκπαιδευτική 
κοινότητα και στα Σώματα Ασφαλείας και συνολικά συμμετείχαν 169 άτομα. 
 
Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την παροχή Πρώτων 
Βοηθειών σε τραυματίες και η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από φυσικές ή μη 
καταστροφές. Προτεραιότητα συμμετοχής δόθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα και τα Σώματα 
Ασφαλείας του νησιού, καθώς οι μεν εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται την ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική 
κατηγορία των μαθητών/παιδιών, ενώ τα Σώματα Ασφαλείας καλούνται πρώτοι απ’ όλους να 
αντιμετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις και οφείλουν να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά, 
μεταδίδοντας στους πολίτες ασφάλεια και ηρεμία εν ώρα κρίσης. 

http://www.caea-eede.gr/
http://www.caea-eede.gr/


 
Εξίσου σημαντικός σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι η μετάδοση της σημασίας του 
εθελοντισμού και η καλλιέργεια του αισθήματος της αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπό μας, 
απαραίτητο συστατικό για την κοινωνική συνοχή και την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το πρόγραμμα Πρώτες Βοήθειες της Blue Star Ferries δημιουργήθηκε 
η Ε.Δ.Ο.Κ Αμοργού τον Απρίλιο του 2015, η οποία έκτοτε έχει προσφέρει σημαντικό διασωστικό 
έργο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και επιπλέον πραγματοποιεί σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών 
στις Μικρές Κυκλάδες σε ενήλικες. Βασικός χορηγός της ΕΔΟΚ Αμοργού είναι η BLUE STAR 
FERRIES. 
 
Επιπλέον, το 2019 πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και για τους εργαζόμενους 
στα γραφεία της Attica Group, στα οποία συμμετείχαν συνολικά 74 εργαζόμενοι και συνεχίζονται 
έως και σήμερα. 
 
Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΕΩΝ (Ε.Δ.Ο.Κ.) είναι μία μη κυβερνητική ομάδα που 
υπάγεται στην Πολιτική Προστασία, ιδρύθηκε το 2008 από εθελοντές διασώστες και σήμερα 
απαρτίζεται από 70 εθελοντές όλων των ηλικιών. Δραστηριοποιείται τόσο στην παροχή βοήθειας 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όσο και στην υγειονομική κάλυψη εκδηλώσεων όπου συμμετέχει 
πλήθος κόσμου, όπως συνέδρια, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και αθλητικοί αγώνες. 
 
Το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες» εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της Attica Group που τιτλοφορείται «Με Προορισμό εσάς» και εστιάζει στους 
προορισμούς που εξυπηρετεί ο Όμιλος. 
 
H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, 
BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 32 
πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 60 μοναδικούς προορισμούς, 
προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 
400.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως. 
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