
 

Στις 20.7.2020, η Attica Group ανακοίνωσε την έκδοση 
του 11ου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο 
οποίος αφορά το έτος 2019 και ακολουθεί τις 
κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards του Global 
Reporting Initiative (σε επίπεδο συμφωνίας “Core”), τις 
οποίες πρώτη η Attica Group εφάρμοσε στον κλάδο της 
επιβατηγού ναυτιλίας παγκοσμίως. Ο Απολογισμός 
εστιάζει στα θέματα που ενδιαφέρουν τους Κοινωνικούς 
Εταίρους στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης δέσμευσης 
του Ομίλου για υπεύθυνη λειτουργία, κάνοντας αναφορά 
σε 85 δημοσιοποιήσεις GRI, 235 ποσοτικούς δείκτες, 
ενώ παράλληλα περιλαμβάνει 38 μελλοντικούς στόχους. 
 
Στις 18.8.2020, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη διάκριση για το 
Πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες» της BLUE STAR 
FERRIES, η οποία έλαβε χώρα στην 7η τελετή απονομής 
των βραβείων «Corporate Affairs Excellence Awards 
2020 (CAEA)». Το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες» 
διακρίθηκε στην κατηγορία «Δράση/Πρόγραμμα 
Χαμηλού Κόστους (Low Budget)». 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) της 27.8.2020, μεταξύ 
άλλων θεμάτων, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω 
λήξης της θητείας του προηγούμενου. 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ - ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 
 

Οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης, όπως 
αποτυπώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της χρήσης 2019, για μείωση του κύκλου 
εργασιών του Ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος 
από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019, 
επιβεβαιώνονται και με τα σημερινά δεδομένα. 
 
Ειδικότερα, όσον αφορά το μεταφορικό έργο του Ομίλου 
κατά το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2020, περίοδο που 
παραδοσιακά κορυφώνεται η μεταφορική κίνηση του 
έτους, σημειώθηκε μείωση του μεταφορικού έργου σε 
ποσοστό 42,8% στους επιβάτες, 28,3% στα Ι.Χ. οχήματα 
και 18,0% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση αυτή του 

μεταφορικού έργου ισοδυναμεί με μείωση του κύκλου 
εργασιών του Ομίλου για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 
2020 κατά Ευρώ 37,7 εκατ. ή ποσοστό 30,5% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Για τους επόμενους 
μήνες του έτους 2020, βάσει των μέτρων που 
λαμβάνονται λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των 
κρουσμάτων, αναμένεται επίσης μείωση του 
μεταφορικού έργου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο. 
 
Σημειώνεται ωστόσο ότι καθώς η πανδημία συνεχίζεται, 
οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές ενέχουν υψηλό 
βαθμό αβεβαιότητας. Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν 
είτε προς τη θετική πλευρά, εφόσoν βρεθούν 
αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης της πανδημίας 
και ιδιαίτερα το εμβόλιο, είτε αρνητικά, σε περίπτωση που 
επιδεινωθεί η κατάσταση και η πανδημία λάβει 
μακροχρόνια χαρακτηριστικά. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω της πανδημίας σε 
συνδυασμό με το κομβικό έργο που επιτελεί στην 
οικονομική ανάπτυξη των νησιών μας και την εδαφική 
συνοχή της χώρας, η διοίκηση συμμετέχει και 
υποστηρίζει τις προσπάθειες της ελληνικής Πολιτείας να 
συμπεριλάβει την επιβατηγό ναυτιλία στην αξιοποίηση 
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Καλλιθέα, 30 Σεπτεμβρίου 2020 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Attica Group 
κ. Π. Δικαίος 
Group CFO 
Τηλ.: 210 891 9500 
Fax: 210 891 9509 
e-mail: ir@attica-group.com  
www.attica-group.com 
 

Οι Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του 
Ομίλου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρίας (www.attica-
group.com) την 30 Σεπτεμβρίου, 2020.

 


