
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 68,72 
εκατ. από Ευρώ 105,33 εκατ. στις 31.12.2019. Εντός του α΄ 
εξαμήνου 2020 έγινε χρήση ταμειακών διαθεσίμων για την 
εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) σε δυο 
(2) πλοία του Ομίλου ύψους Ευρώ 11,84 εκατ. και 
διατέθηκαν Ευρώ 3,74 εκατ. για την εξόφληση των δόσεων 
των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου καθώς και για 
τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Ο Όμιλος προχώρησε 
σε μια σειρά ενεργειών για τη θωράκιση της ρευστότητας 
του, μεταξύ άλλων, κάνοντας χρήση των μέτρων στήριξης 
ρευστότητας που έχει ανακοινώσει η Πολιτεία για τις 
πληττόμενες επιχειρήσεις, ενώ κατά το β΄ εξάμηνο του 2020 
σύναψε συμφωνίες για νέα πιστωτικά όρια κεφαλαίου 
κίνησης συνολικού ύψους Ευρώ 35 εκατ. 
 

Τα Ενσώματα Πάγια του Ομίλου στις 30.6.2020 ανήλθαν σε 
Ευρώ 687,75 εκατ. έναντι Ευρώ 688 εκατ. στις 31.12.2019 
και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του Ομίλου. 
 

Ο Όμιλος στις 30.6.2020 έχει μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις Ευρώ 395,54 εκατ. έναντι Ευρώ 391,70 
εκατ. στις 31.12.2019 και βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις Ευρώ 12,18 εκατ. έναντι Ευρώ 19,06 εκατ. 
στις 31.12.2019 
 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 
372,57 εκατ. από Ευρώ 431,98 εκατ. στις 31.12.2019 και 
αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,7 ανά μετοχή της Εταιρίας. 
 

ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

O στόλος της Attica Group με τα εμπορικά σήματα 
«Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic 
Seaways» αριθμεί 30 πλοία, εκ των οποίων τα 20 είναι 
συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά, τα 9 είναι ταχύπλοα 
και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό. Τα πλοία του 
Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην ενός επιβατηγού – 
οχηματαγωγού που είναι υπό μακροχρόνια ναύλωση. Όλα 
τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και 
φέρουν την ελληνική σημαία. Στις 30.6.2020 ο αριθμός 
των εργαζομένων στον Όμιλο ανερχόταν στους 1.600. 
 

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν ακτοπλοϊκά 
δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, 
Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις 
γραμμές σύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (Διεθνείς Πλόες), 
ενώ ένα πλοίο ήταν ναυλωμένο στο εξωτερικό. 
 

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του 
Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ 
LINES. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Στις 15.1.2020 η Attica Group, υλοποιώντας την από 
18.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 
ανακοίνωσε τους ειδικότερους όρους διανομής κερδών 
και προαιρετικών αποθεματικών, σύμφωνα με το άρθρο 
162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. 
 

Στις 9.6.2020 η Attica Group ανακοίνωσε τη τριπλή 
διάκρισή της στα LOYALTY AWARDS 2020 που 
διοργανώθηκαν από την Boussias Communications. 
Ειδικότερα, η Attica Group βραβεύτηκε με α) το Gold 
βραβείο στην κατηγορία Best New Product / Service 
Loyalty Initiative για τα Seasmiles Kiosks, β) το Silver 
βραβείο στην κατηγορία Best Short-Term Initiative για 
την καμπάνια #Thaksanartho της Blue Star Ferries, γ) το 
Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Digital 
Onboarding, για τα Seasmiles Kiosks και για την 
infotainment πλατφόρμα @sea. 
 
Στις 10.6.2020 η Attica Group ανακοίνωσε ότι μέσω ειδικής 
σήμανσης από την Bureau Veritas, ονόματι ‘SAFEGUARD’, 
πιστοποιήθηκε ότι σε κάθε ένα από τα πλοία της Attica 
Group λαμβάνονται ειδικά μέτρα και εφαρμόζονται 
διαδικασίες για την αντιμετώπιση βιολογικών κινδύνων που 
προέρχονται από τον COVID-19, με στόχο την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας. 
 

Στις 22.6.2020 ο Όμιλος ανακοίνωσε τις διακρίσεις του 

στα Tourism Awards 2020 που διοργανώθηκαν από την 

Boussias Communications. Ειδικότερα, η Attica Group 

βραβεύτηκε ως ακολούθως: α) Platinum βραβείο στην 

κατηγορία «Innovation» για το «E-Ticket/Boarding 

Pass», β) Gold βραβείο στην κατηγορία «Travel » για το 

«On Board Infotainment Platform @sea», γ) Gold 

βραβείο στην κατηγορία «Strategy» για το Πρόγραμμα 

«Πρώτες Βοήθειες» της Blue Star Ferries, δ) Gold 

βραβείο στην κατηγορία «Digital Tourism» για την Online 

στρατηγική της Blue Star Ferries, ε) Silver βραβείο στην 

κατηγορία «Travel» για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης 

“Seasmiles”, ζ) Bronze βραβείο στην κατηγορία 

«Strategy» για τη συνεργασία με τις Μη Κερδοσκοπικές 

Οργανώσεις “HopeGenesis”, “Εθελοντική Διασωστική 

Ομάδα Κρίσεων” & “Μετάδραση”, η) Bronze βραβείο 

στην κατηγορία «Strategy» για το Πρόγραμμα “Hotel & 

Ferry” σε Σάμο, Λέρο, Χίο, Κω και Μυτιλήνη. 

 

Στις 7.7.2020 και στις 28.7.2020, η Attica Group 
ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την εγκατάσταση 
πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) στο BLUE STAR 
PATMOS και στο SUPERFAST XI, αντίστοιχα, και 
ελήφθησαν οι σχετικές πιστοποιήσεις από τον 
παρακολουθούντα Νηογνώμονα. 
 
Στις 17.7.2020, η Attica Group ανακοίνωσε την 
πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 
27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας 
Πληροφοριών που εφαρμόζει ο Όμιλος. Η πιστοποίηση 
ελήφθη από την BM TRADA, διαπιστευμένο Οργανισμό 
Επιθεώρησης και Πιστοποίησης από το Βρετανικό φορέα 
πιστοποίησης UKAS. 
 


