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"Τα ανώτερα µαθηµατικά µου τα έκανα στο Σχολείο της θάλασσας.
Ιδού και µερικές πράξεις για παράδειγµα:
Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου αποµένουν
µια ελιά, ένα αµπέλι κι ένα καράβι.
Που σηµαίνει: µε άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις".

Οδυσσέας Ελύτης, "Ο Μικρός Ναυτίλος"
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Με προορισµό εσάς

Μήνυµα ∆ιευθύνοντος Συµβούλου

Αγαπητοί µας «συνταξιδιώτες»,

Σας καλωσορίζω στο πρώτο ετήσιο έντυπο της εταιρείας Blue Star Ferries,
ειδικά σχεδιασµένο για το πρόγραµµα Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρµόζουµε.

Το πρόγραµµά µας δεν είναι καινούργιο - το έντυπο είναι το πρώτο. Όλα
αυτά τα χρόνια που η Blue Star Ferries δραστηριοποιείται στις γραµµές
εσωτερικού και εξωτερικού, ανταποκρινόµαστε σε πληθώρα αιτηµάτων που
σκοπό έχουν τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των δραστηριοτήτων της.
Με βασική φιλοσοφία ότι «Τα πλοία δένουν στα λιµάνια και η Blue Star
Ferries δένεται µε τους τόπους», η εταιρεία στηρίζει τα νησιά και την το-
πική παράδοση µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Όσοι δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα οφείλουν να έχουν πλήρη επί-
γνωση της κοινωνικής µορφής των δραστηριοτήτων τους.
Ενώ τα πλοία υψηλών ταχυτήτων προσφέρουν σοβαρές υπηρεσίες την κα-
λοκαιρινή περίοδο, τα συµβατικά πλοία είναι αυτά που κυρίως χαρακτηρί-
ζουν το επίπεδο των υπηρεσιών, αφού εξυπηρετούν σε δωδεκάµηνη βάση
τα νησιά µας καθώς και το σύνολο της εµπορευµατικής κίνησης. Η άµεση
κάλυψη εκτάκτων συγκοινωνιακών αναγκών, η συνεχής αναβάθµιση των
πλοίων και η βελτίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών, είναι οι αρχές και
οι απαραίτητες προϋποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται ο προγραµµατι-
σµός και η λειτουργία των πλοίων της εταιρείας. Στην Blue Star Ferries
αντιµετωπίζουµε το ακτοπλοϊκό θέµα µε τη σοβαρότητα που αρµόζει στις
θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς παράλληλα είναι θέµα εθνικό και αφορά
τη συνοχή του ελληνικού κράτους.

Η προσπάθεια που κάνουµε σήµερα είναι να εντάξουµε την Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη στο στρατηγικό σχεδιασµό της εταιρείας µας, µε ένα δοµη-
µένο και στοχευµένο πρόγραµµα δράσεων που θα εφαρµόσουµε τα
προσεχή έτη.

Το πρόγραµµά µας τιτλοφορείται «Με προορισµό εσάς», καθώς θέτει τον
άνθρωπο στο επίκεντρο των ενεργειών µας. Και άνθρωποί µας είστε όλοι
ΕΣΕΙΣ. Οι εργαζόµενοι, οι συνεργάτες και οι προµηθευτές, οι µέτοχοι, οι
επιβάτες και οι νησιώτες µας.

Για το 2006 - 2007 υπήρξε και πάλι η ηθική υπόσχεση της εταιρείας να συµ-
περιλάβει στις εταιρικές πρακτικές της οικονοµικά, κοινωνικά και περι-
βαλλοντικά κριτήρια, που είναι πέρα από τις νοµοθετικές απαιτήσεις.

Κλείνοντας θα ήθελα να πω, πως σήµερα κάνουµε ένα βήµα ενηµέρωσης,
αποτυπώνοντας ζητήµατα και δράσεις που επιθυµούν να γνωρίζουν όσοι
ασχολούνται και ενδιαφέρονται για την ακτοπλοΐα ως απαραίτητη προϋπό-
θεση ανάπτυξης των νησιών µας.

Mιχάλης Σακέλλης
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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Η εταιρεία μας



Ο στόλος μας

Με προορισµό εσάς



Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη διαχείριση ποιότητας, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι:
«Κάτι που υπερβαίνει το κατώτερο ρυθµιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί ο οργανισµός και προσπαθεί να κα-
τανοήσει και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των κοινωνικών εταίρων».

Το πρόγραµµα της Blue Star Ferries θέλουµε εκτός των άλλων να αντανακλά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εται-
ρείας και τις αξίες των βασικών µετόχων µας, βασισµένες στο ρητό του Πρωταγόρα «Παν µέτρον άνθρωπος».
Με αυτό το σκεπτικό για τη χρονιά του 2006, όπως και τους πρώτους µήνες του 2007, ανταποκριθήκαµε συστηµατικά σε
πλήθος αιτηµάτων που προέρχονταν από τις τοπικές κοινωνίες των νησιών και αφορούσαν στους τοµείς του πολιτισµού,
του αθλητισµού, της εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας της νεολαίας, της κοινωνικής µέριµνας και του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία στήριξε συλλόγους των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων είτε µε δωρεάν διάθεση εισιτη-
ρίων είτε µε επιχορήγηση του 50% του ποσού των µετακινήσεων σε τοπικά Φεστιβάλ (Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσι-
κής στην Πάτµο, Μουσικό Φεστιβάλ Αµοργού, Φεστιβάλ ∆ήµου Καλύµνου, Φεστιβάλ Μυκόνου, Φεστιβάλ Τήνου, Κόρθια
2006 κ.ά.). Η εταιρεία χορήγησε δωρεάν ή εκπτωτικά εισιτήρια σε µεγάλο αριθµό τοπικών συλλόγων που συνεχίζουν την
µουσική και χορευτική παράδοση των νησιών για τις µετακινήσεις τους ενώ επίσης στήριξε µεταξύ άλλων το Θέατρο Νο-
τίου Αιγαίου, το Ενετικό Μουσείο Νάξου, το Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ερµούπολης και το Μουσείο Γλυπτικής Περαν-
τινού.

Αντίστοιχα, η προσπάθεια και η κατάκτηση υψηλότερων στόχων µέσα από τον αθλητισµό υπήρξε για την εταιρεία σαφής
προσανατολισµός για να στηρίξει τοπικές οµάδες αρκετών αθληµάτων:
Ενδεικτικά αναφέρουµε την οικονοµική στήριξη της Οµάδας Μπάσκετ της Ρόδου «ΚΟΛΟΣΣΟΣ», των Αθλητικών Συλλό-
γων «ΡΟ∆ΟΣ» και «∆ΙΑΓΟΡΑΣ», τη χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων για τη µετακίνηση της οµάδας γυναικείου ποδοσφαί-
ρου του Αθλητικού Οµίλου της Κω – «Φιλίνος» και τη στήριξη µε επιχορήγηση του 50% του ποσού των µετακινήσεων,
των Ναυτικών Συλλόγων της Πάρου, Σύρου, Άνδρου, του ∆ήµου Καλύµνου για το ετήσιο διεθνές καταδυτικό Φεστιβάλ,
της αγωνιστικής οµάδας Motto Tech Engineering Σύρου, του Οµίλου Ταχύπλοων Φουσκωτών Ρόδου, του ∆ήµου Ερ-
µούπολης για το τουρνουά υδατοσφαίρισης «Vicelas Cup», της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κυκλάδων, του
Αθλητικού Συλλόγου Πάτµου – «Ξάνθος ο Πάτµιος» κ.ά.
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Λίγα λόγια



Με προορισµό εσάς

Στην Blue Star Ferries oι ∆ήµοι 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 κά-
λυψη νέων αναγκών των πολιτών τους. Η εταιρεία στήριξε αρκετούς δήµους µε χορηγίες ποσών είτε για εκδόσεις ενη-
µερωτικών εντύπων, είτε για διοργανώσεις συνεδρίων και επιστηµονικών ηµερίδων προς ενηµέρωση των κατοίκων τους.

Η Blue Star Ferries βρέθηκε “αθόρυβα” και µακριά από τα φώτα οποιασδήποτε δικής της προβολής δίπλα σε φιλαν-
θρωπικά και Κοινωφελή Ιδρύµατα, Μητροπόλεις, στην Ιατρική επιστηµονική κοινότητα µέσω του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, του Ιατρικού Κέντρου Ιπποκράτης, των Γιατρών του Κόσµου, στην εθελοντική δράση «ΕΡΜΗΣ», στον Όµιλο
Εθελοντών κατά του Καρκίνου, στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «Θησέας» Κυκλάδων και
πολλών άλλων.

Τέλος, όποτε της ζητήθηκε, η εταιρεία στάθηκε δίπλα στους νησιώτες και έγινε γέφυρα βοήθειας ή ακόµα και σωτηρίας
ώστε να µεταφερθούν ασθενείς στην Αθήνα προσεγγίζοντας εκτάκτως προορισµούς εκτός των προγραµµατισµένων δρο-
µολογίων της.



Οι εργαζόµενοι

Οι συνεργάτες

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
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Ανθρώπινο δυναμικό και αγορά



Με προορισµό εσάς

Οι επιβάτες µας



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 συµ-
µόρφωση προς τους ισχύοντες διεθνείς κανονισµούς προστασίας περιβάλλοντος και αποφυγής ρύπανσης (συνθήκη Mar-
pol) όπως αυτοί ορίζονται από το ∆ιεθνή 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 επί-
πεδα 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
συνεργαστεί 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 επηρεά-
ζουν 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 πι-
στοποιηµένα κατά τον κώδικα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης ISM σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της SOLAS για την ασφάλεια της αν-
θρώπινης 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 και Blue Horizon είναι πιστοποιηµένα κατά τα πρότυπα του κώδικα ∆ιαχεί-
ρισης Ποιότητος ISO 9001, καθώς και κατά τα πρότυπα του κώδικα ΙSO 14001: 2004 Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Και οι
δύο πιστοποιήσεις έγιναν από τον Αµερικανικό Φορέα Πιστοποίησης ABS Quality Evaluations του διεθνούς Οµίλου Εταιρειών
American Bureau of Shipping.

Η πολιτική της εταιρείας για την ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των πλοίων της, επιτυγχάνε-
ται µέσα από ένα συνδυασµό ενεργειών:
• Εξασφάλιση και διατήρηση της υψηλής απόδοσης κατά τη λειτουργία των κυρίων µηχανών και των υπολοίπων µηχανο-
λογικών συστηµάτων, µέσα από ένα σύστηµα προληπτικής συντήρησης,
• Συνεχή επένδυση σε σύγχρονη τεχνολογία, φιλική προς το περιβάλλον,
• Αυστηρή τήρηση διεθνών και τοπικών κανονισµών.
Επιπλέον, σε κάθε πλοίο έχουν ορισθεί Αξιωµατικοί µε αρµοδιότητες επί των πρακτικών περιβαλλοντικών µέτρων που υιοθε-
τούνται. 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 περιβαλλοντι-
κής ανάγκης σε συνεργασία µε τις κατά τόπους αρµόδιες αρχές.
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Το Περιβάλλον



Με προορισµό εσάς

Η Blue Star Ferries είναι ενεργό µέλος της HELMEPA, της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, µία µη-
κερδοσκοπική, µη-κυβερνητική οργάνωση ιδιοκτητών πλοίων και εργαζοµένων σε αυτά.

Πολιτικές για το Περιβάλλον

Εκποµπές ρύπων στην ατµόσφαιρα

NOx (Οξείδια του Αζώτου)

SOx (Οξείδια του Θείου)

CO2 (∆ιοξείδιο του Άνθρακα)

Ουσίες που µειώνουν το όζον



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.

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 προ-
σπάθεια 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 µι-
κροοργανισµούς. 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 περι-
βάλλον.

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 καταλή-
ξει 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.
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Το Περιβάλλον
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ΑΦΗΣ – Ανακύκλωση Μπαταριών

Ανακύκλωση Χρησιµοποιηµένων Μελανιών

Προστασία Θαλάσσιας Χελώνας

Για καθαρές ακτές



∆ωρεά Μηχανήµατος Αιµοκάθαρσης

∆ωρεά Η/Υ σε σχολεία των Μικρών Κυκλάδων

Χορηγία χρηµατικού ποσού στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου – Παιδική Σκηνή

Αλληλεγγύη
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Με προορισµό εσάς

Τηλεµαραθώνιος για τα Παιδιά

Η Ολυµπιακή φλόγα ταξίδεψε µε BLUE STAR FERRIES

Χορηγία χρηµατικού ποσού στο Κέντρο Προβολής κρασιού, “Santo Wines”
στη Σαντορίνη



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

Αγαπητοί φίλοι,

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αντικαθιστά σε καµία περίπτωση το Κράτος και τις βασικές κοινωνικές πολιτικές του.
Η Κοινωνική Ευθύνη µιας εταιρείας είναι η εθελοντική δέσµευση να εντάξει στην εταιρική στρατηγική της άξονες και
πρακτικές που συµβάλλουν στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Το µείζον θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος και η οικονο-
µική βιωσιµότητα που απασχολούν τις κοινωνίες σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη, είναι υπόθεση όλων µας:
• Της Πολιτείας που οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο θεσµικό πλαίσιο για την υλοποίηση και αξιολόγηση των δρά-

σεων ΕΚΕ.
• Των εταιρειών που οφείλουν να αντιληφθούν τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο που καλούνται να παίξουν πέρα από τον αµι-

γώς οικονοµικό τους στόχο.
• Των πολιτών που µε την υπεύθυνη στάση τους λειτουργούν ως µέσο πίεσης οδηγώντας σε αλλαγές και βελτιώσεις.

Εµείς, στην πρώτη µας αυτή επικοινωνία, αναφέραµε ενδεικτικές ενέργειες που πραγµατοποιήσαµε στο πλαίσιο της
ΕΚΕ το 2006 και τους πρώτους µήνες του 2007 και σας ενηµερώνουµε ότι ήδη δροµολογήσαµε ένα ολοκληρωµένο πρό-
γραµµα Κοινωνικής Ευθύνης µε τη µατιά µας στους εργαζόµενους, στην αγορά, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Ένα
πρόγραµµα ανθρωποκεντρικό, ενεταγµένο στη συνολική µας εταιρική στρατηγική και µετρήσιµο στην αποτελεσµατικότητά του.

Για την Blue Star Ferries, που ταξιδεύει το Αιγαίο καθηµερινά, αποτελεί προτεραιότητα η υποστήριξη της τοπικής κοι-
νωνίας σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της: Κοινωνική µέριµνα, περιβάλλον, εκπαίδευση, πολιτισµός και αθλητι-
σµός, πολύ δε περισσότερο, όταν οι τελικοί αποδέκτες είναι παιδιά και νεολαία που κατοικεί στα νησιά µας.

Σπύρος Πασχάλης
Εντεταλµένος Σύµβουλος

Επίλογος

“Η πιο όµορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρµενίσαµε ακόµα.”

Γιάννης Ρίτσος



Λεωφ. Καραµανλή 157, 16673 Βούλα, Αθήνα, bluestarferries.com
Τηλ.: 210 89 19 820, Fax: 210 89 19 829
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