
 

 
 
 
 
 
            

 
 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 
ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ DAEWOO, ΚΟΡΕΑΣ 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group επιθυμεί 
να ανακοινώσει την υπογραφή συμφωνίας για τη 
ναυπήγηση δύο υπερσύγχρονων επιβατηγών-
οχηματαγωγών πλοίων με τα ναυπηγεία Daewoo 
Shipbuilding and Marine Engineering Co. (DSME) 
της Κορέας. Τα συνολικό κόστος της επένδυσης 
ανέρχεται σε Ευρώ 137,00 εκατ. περίπου για τα 
δύο πλοία. Η παράδοση του πρώτου πλοίου θα 
γίνει την άνοιξη του 2011 και του δεύτερου το α’ 
τρίμηνο του 2012. Τα νέα πλοία θα έχουν 
ταχύτητα 26 κόμβους, ολικό μήκος 145.5 μέτρα 
και μεταφορική ικανότητα 2.400 επιβάτες και 450 
Ι.Χ. αυτοκίνητα, ή 50 φορτηγά και 150 Ι.Χ. 
αυτοκίνητα. 
 
Μιλώντας για την νέα επένδυση του Ομίλου Attica, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Πέτρος 
Βέττας, είπε: «Είμαστε ευτυχείς που υπογράψαμε 
σήμερα τη συμφωνία με το παγκοσμίου φήμης 
ναυπηγείο DSME για τη ναυπήγηση δύο νέων 
σύγχρονων μονάδων που θα προστεθούν στο 
στόλο μας την επόμενη διετία. Η επένδυσή μας 
αυτή στοχεύει στη συνεχή προσπάθεια της 
εταιρίας μας να προσφέρει υψηλού επιπέδου 
μεταφορικές υπηρεσίες με σύγχρονα, καινούργια 
και γρήγορα πλοία και να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη των νησιών μας προς όφελος των 
κατοίκων και των επισκεπτών τους. Το ίδιο 
ναυπηγείο έχει ναυπηγήσει προ ολίγων ετών για 
την Attica τα ιδιαίτερα επιτυχημένα πλοία μας Blue 
Star Paros, Blue Star Naxos και Blue Star Ithaki». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Attica Group 
κ. Γ. Κρητικός 
Group CFO  
Τηλ.: 210 891 9500 
Fax : 210 891 9509 
e-mail: ir@attica-group.com 
 
www.attica-group.com 
www.superfast.com 
www.bluestarferries.com 
 

 
 
Σημειώσεις 
 

1. Η Attica Group είναι θυγατρική εταιρία της Marfin Investment Group και μητρική εταιρία των 
πλοιοκτητριών εταιριών των Superfast ferries και Blue Star ferries. Ο στόλος του Ομίλου Attica 
αριθμεί 13 πλοία που δραστηριοποιούνται στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας και στις γραμμές 
Κυκλάδων, Δωδεκανήσων και από τις αρχές Μαρτίου 2009 στη σύνδεση Πειραιά-Ηρακλείου Κρήτης 
με το υπερσύγχρονο πλοίο Superfast XII. 

2.  Τον Σεπτέμβριο 2009 αναμένεται η παράδοση του νεοναυπηγούμενου Superfast II που θα 
δρομολογηθεί στη σύνδεση Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι. 
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