ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Attica Group: 10 Χρόνια Εταιρικής Υπευθυνότητας
Η Attica Group προχώρησε στην έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας
που αφορά το 2018, ο οποίος ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards του
Global Reporting Initiative (σε επίπεδο συμφωνίας “Core”). Ο Απολογισμός του 2018
αποτελεί τον 10ο συνολικά Απολογισμό της Attica Group και σηματοδοτεί 10 χρόνια
αδιάλειπτης Λογοδοσίας στην Εταιρική Υπευθυνότητα.
Ο Απολογισμός της Attica Group, της πρώτης εταιρείας στον κλάδο της επιβατηγού
ναυτιλίας παγκοσμίως που ακολούθησε από το 2016 τις κατευθυντήριες οδηγίες
GRI Standards για την έκδοση Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας, κάνει
αναφορά σε 84 δημοσιοποιήσεις GRI, επεκτείνει για λόγους διαφάνειας την αναφορά
σε συνολικά 225 ποσοτικούς δείκτες και περιλαμβάνει 42 μελλοντικούς στόχους, ενώ
συμπεριλαμβάνει και τη νεοαποκτηθείσα Hellenic Seaways έπειτα από την ολοκλήρωση
της εξαγοράς του μετοχικού της κεφαλαίου.
Πέρα από την παρουσίαση των ενεργειών, των αποτελεσμάτων και των στόχων του
Ομίλου, η έκδοση του Απολογισμού στοχεύει στην ενίσχυση του διαλόγου σε θέματα
Εταιρικής Υπευθυνότητας με όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους, καθώς περιγράφει
με διαφάνεια και σαφήνεια την πρόοδο που έχει πετύχει, αλλά και τις περιοχές που
πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές του ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω.
Αναφερόμενος στον 10ο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της Attica Group, ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Σπυρίδων Πασχάλης, επεσήμανε:
«Λειτουργώντας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον,
για όλους εμάς στον Όμιλο Attica, η επιχειρηματική μας δραστηριότητα είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την Εταιρική Υπευθυνότητα, η οποία σημαίνει να λειτουργούμε με τρόπο
υπεύθυνο ως επαγγελματίες και να σκεπτόμαστε μακροπρόθεσμα ως πολίτες. Αυτό στην
πράξη μεταφράζεται στην οικονομική επιτυχία του Ομίλου μας, αλλά παράλληλα
συνδυασμένη με την ενσωμάτωση της υπευθυνότητας στις καθημερινές μας πρακτικές
διοίκησης, τη συνεισφορά στην υποστήριξη της κοινωνίας, τη δημιουργία κατάλληλων
εργασιακών συνθηκών, τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών μας και τον περιορισμό
της περιβαλλοντικής μας επίδρασης.

Ως πρωτοπόροι στη δέσμευσή μας στις παγκόσμιες αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας,
χαιρόμαστε πραγματικά βλέποντας ολοένα και περισσότερες εταιρείες του κλάδου μας να
αναπτύσσουν δράσεις Υπευθυνότητας. Ελπίζουμε η αδιάλειπτη εδώ και 10 έτη δέσμευσή
μας στη Λογοδοσία για τις ενέργειες αυτές μέσω της δημοσίευσης των Απολογισμών μας
Εταιρικής Υπευθυνότητας κατά τα υψηλότερα διεθνή standards, να βρει μιμητές και στις
υπόλοιπες εταιρείες.
Από την πλευρά μας, είναι αυτονόητο ότι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια
που κάνουμε αναφορικά με την περαιτέρω διάδοση της Εταιρικής Υπευθυνότητας εντός
και εκτός του Ομίλου, μία δέσμευση που στηρίζεται στο Όραμά μας, την Αποστολή μας
και τις Αξίες μας, αλλά πάνω από όλα στο ήθος των εργαζομένων μας, που καλούνται να
ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις καθημερινές προκλήσεις.»
H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST
FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO
LINK με συνολικά 31 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.
Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του
Ομίλου www.attica-group.com.
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