
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΕΟΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ “AFRICA MOROCCO LINKS” – “AML” ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ 
 

ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
TANGER MED (ΜΑΡΟΚΟ) – ALGECIRAS (ΙΣΠΑΝΙΑ) 

 
Η Attica Group, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), του 
μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Τράπεζα «BMCE 
Bank Of Africa Group» («BMCE») του Μαρόκου, ανακοινώνουν την επίτευξη 
συμφωνίας για την εκμετάλλευση θαλασσίων γραμμών μεταξύ του Μαρόκου και της 
ηπειρωτικής Ευρώπης, μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρίας “AFRICA MOROCCO 
LINKS” – “AML”. 
 
Η BMCE, κορυφαία Τράπεζα στο Μαρόκο και στην Αφρικανική Ήπειρο, έχοντας την 
πλήρη εμπιστοσύνη της Μαροκινής Κυβέρνησης όπως έχει εκφραστεί δια του 
αρμοδίου Υπουργείου Μεταφορών («Ministere de l’ Equipement du Transport et de la 
Logistique»), εμπιστεύτηκε την Attica Group επιλέγοντάς την ανάμεσα σε πολλές 
εταιρίες επιβατηγού ναυτιλίας, προκειμένου να αποτελέσει τον στρατηγικό επενδυτή 
που θα συνεισφέρει στην AML την μακροχρόνια εμπειρία, τεχνογνωσία και λειτουργική 
αριστεία για την οποία είναι γνωστή διεθνώς. 
 
Η Attica Group θα συμμετέχει στη νέα εταιρία με ποσοστό 49%, ενώ 51% θα ελέγχεται 
από Μαροκινούς μετόχους, με κύριο μέτοχο την BMCE. 

 
Ο κ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group επί τη ευκαιρία επίτευξης της 
συμφωνίας δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς για τη συνεργασία με την κορυφαία Μαροκινή 
Τράπεζα BMCE και για τη νεοσυσταθείσα εταιρεία AML, η οποία είμαστε βέβαιοι ότι 
σύντομα θα αναδειχτεί σε ηγετική παρουσία στις γραμμές Μαρόκου-Ευρώπης. Η 
εμπιστοσύνη που επέδειξε η BMCE στην Attica Group αποτελεί τιμή για τον Όμιλό μας. 
Από την πλευρά μας, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η μακράν εμπειρία του Ομίλου σε 
συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παραδοσιακά προσφέρει στους 
πελάτες του, θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στις 
νέες αυτές αγορές, καθώς και στη δημιουργία νέου ντόπιου στελεχιακού δυναμικού 
ικανού να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Τέλος, είμαστε πεπεισμένοι ότι η σημερινή 
συμφωνία θα σηματοδοτήσει μια πολλά υποσχόμενη αρχή και θα ενδυναμώσει τους 
δεσμούς ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ελλάδα». 
 
Το δια θαλάσσης μεταφορικό έργο ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ευρώπη υπολογίζεται 
σε περίπου 4 εκατομμύρια επιβάτες, 1 εκατομμύριο Ι.Χ. αυτοκίνητα και 260.000 
φορτηγά οχήματα, με μεγάλες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη.  
 
 



Η υλοποίηση της συμφωνίας ξεκινά άμεσα με την έναρξη δρομολογίων από 17 Ιουνίου 
2016 στη γραμμή Tanger Med (Μαρόκο) – Algeciras (Ισπανία) με το πλοίο 
«ΔΙΑΓΟΡΑΣ». Λίγες μέρες αργότερα θα ξεκινήσει δρομολόγια στη γραμμή αυτή και 
δεύτερο πλοίο, ενώ έχουν ήδη σχεδιαστεί τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της AML με 
το άνοιγμα πρόσθετων γραμμών μεταξύ Μαρόκου και ηπειρωτικής Ευρώπης. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Καλλιθέα, 16 Ιουνίου, 2016 
 

BMCE Bank Of Africa 
Η BMCE Bank of Africa, με έτος ίδρυσης το 1959, είναι η Τράπεζα με τη μεγαλύτερη παρουσία σε 
παγκόσμιο επίπεδο από οποιοδήποτε άλλο Μαροκινό τραπεζικό οργανισμό και δραστηριότητα σε 
πολλαπλούς τομείς. Πρόκειται για έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο Όμιλο με διεθνή χαρακτήρα και 
στρατηγική, με παρουσία σε περισσότερες από 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 20 στην Αφρική. Η 
BMCE Bank of Africa στηριζόμενη στο μέτοχό της Όμιλο Financecom, ηγετικό επιχειρηματικό όμιλο στην 
ευρύτερη περιοχή με πολλαπλή επενδυτική δραστηριότητα, είναι σήμερα το 3

ο
 μεγαλύτερο Μαροκινό 

τραπεζικό ίδρυμα με περισσότερους από 12.500 εργαζόμενους στις διάφορες θυγατρικές του. 
 
ATTICA HOLDINGS S.A. 
Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica Group), κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών θαλασσίων 
μεταφορών για επιβάτες και φορτηγά στη Ανατολική Μεσόγειο. O στόλος του Ομίλου Attica αριθμεί 13 
υπερσύγχρονα επιβατηγά- οχηματαγωγά πλοία με πρωτοποριακό ναυπηγικό σχεδιασμό, που προσφέρουν 
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μεταφοράς σε επιβάτες, ΙΧ και φορτηγά οχήματα. Εξυπηρετώντας 
περισσότερους από 40 προορισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (στις γραμμές Ελλάδας – 
Ιταλίας), οι θυγατρικές της πλοιοκτήτριες εταιρίες Superfast Ferries και Blue Star Ferries, έχουν καθιερωθεί 
στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών στην Ευρώπη και είναι συνυφασμένες με το υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης. 
Η Attica Group είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α: ATTICA). 

 
Marfin Investment Group Holdings S.A. 
Η Marfin Investment Group Συμμετοχών Α.Ε. (MIG) είναι  διεθνής εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με 
έδρα την Ελλάδα και παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων αποτελείται από ηγέτιδες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη στις 
οποίες περιλαμβάνονται: η Attica Group (κλάδος Μεταφορών & Ναυτιλίας), ο όμιλος Vivartia (κλάδος 
Τροφίμων & Ποτών), ο όμιλος ΥΓΕΙΑ (κλάδος Υγείας), η SingularLogic (κλάδος Πληροφορικής), η Sunce 
Bluesun και το Hilton Cyprus (κλάδος Τουρισμού & Αναψυχής) και η Robne Kuce Beograd (RKB) (κλάδος 
Διαχείρισης Ακινήτων). 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Attica Group 
Γιώτα Κρασσακοπούλου 
 
Tel.: +30 210 891 9090  
Fax: +30 210 891 9099 
krassakopoulou@attica-group.com 
www.attica-group.com 
www.bluestarferries.com 
www.superfast.com 
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