
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Attica Group επιβραβεύει αριστούχους μαθητές – φοιτητές των ακριτικών νησιών μας, 

μέσω της συνεργασίας της με το πρόγραμμα υποτροφιών της ΑΜΚΕ ExcellenSeas 

(Θάλασσες Αριστείας) 

Η Attica Group με γνώμονα τη στήριξη και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών συνεχίζει για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά τη συνεργασία της με την ΑΜΚΕ ExcellenSeas – Θάλασσες Αριστείας, 
προσφέροντας υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές – φοιτητές των ακριτικών νησιών μας. 
 
Πιστή στη δέσμευσή της για την υιοθέτηση υπεύθυνων πολιτικών και πρακτικών σε όλο το εύρος 
της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, καθώς και για τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες 
με στόχο τη δημιουργία και διασφάλιση αμοιβαίας μακροπρόθεσμης αξίας, η Attica Group 
προσθέτει άλλη μία δράση στο ενεργητικό της με κατεύθυνση τον τομέα της εκπαίδευσης. 
 
Η στήριξη των αριστούχων μαθητών – φοιτητών των ακριτικών νησιών, αμβλύνει τις διαφορές 
μεταξύ των νησιών αυτών και των μητροπολιτικών κέντρων σχετικά με τις ευκαιρίες των νέων 
στην εκπαίδευση και παράλληλα αναδεικνύει την εμπιστοσύνη της Attica Group στο ανερχόμενο 
ανθρώπινο δυναμικό τους. 
 
Η ΑΜΚΕ ExcellenSeas (Θάλασσες Αριστείας) είναι φορέας με αποκλειστικό σκοπό την 
επιβράβευση άριστων μαθητών – φοιτητών των ακριτικών μας νησιών μέσω της παροχής 
υποτροφιών. Η επιλογή των υπότροφων γίνεται από την ΑΜΚΕ ExcellenSeas και την υλοποίηση 
του προγράμματος υποστηρίζει Επιστημονική Επιτροπή, η οποία στελεχώνεται από τακτικούς ή 
ομότιμους Καθηγητές Ελληνικών και αλλοδαπών Πανεπιστημίων καθώς και από διακεκριμένες, 
για το ήθος και το υψηλό ακαδημαϊκό τους επίπεδο, προσωπικότητες. Στο πρόγραμμα Θάλασσες 
Αριστείας σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί ακριτικά νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων. 
 
H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, 
BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 32 
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. 
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