
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ATTICA GROUP ΣΤΑ CORPORATE 
RESPONSIBILITY REPORTING AWARDS 2022 

 
 

Η Attica Group, μητρική εταιρεία των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES και 
HELLENIC SEAWAYS, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει τη διάκρισή της στα Corporate 
Responsibility Reporting Awards 2022 (CRRA 2022), που διοργανώνονται από τον οργανισμό 
Corporate Register Limited, τον μεγαλύτερο οnline κατάλογο Απολογισμών Υπευθυνότητας 
διεθνώς (βάση δεδομένων 166.531 απολογισμών προερχόμενων από 24.312 οργανισμούς 
παγκοσμίως). 
 
Ειδικότερα, ο Απολογισμός Υπευθυνότητας 2020 του Ομίλου Attica αξιολογήθηκε μεταξύ 
16.800 διεθνών απολογισμών Υπευθυνότητας και συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στους δέκα 
τελικούς υποψηφίους προς βράβευση σε τρεις κατηγορίες των CR Reporting Awards 2022, η 
κριτική επιτροπή των οποίων αποτελείται από εγγεγραμμένους διαδικτυακούς χρήστες του 
Corporate Register από όλο τον κόσμο. 
 
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, δημοσιεύτηκαν το Δεκέμβριο του 2022 με την Attica Group 
να κατατάσσεται: 
 

4η σε παγκόσμιο επίπεδο και 1η στην Ευρώπη 
στην κατηγορία Καλύτερος Απολογισμός κατά ESG – Best ESG Report 

 

7η σε παγκόσμιο επίπεδο και 2η στην Ευρώπη 
στην κατηγορία Διαφάνεια και Ειλικρίνεια - Openness & Honesty 

 

6η σε παγκόσμιο επίπεδο και 4η στην Ευρώπη 
στην κατηγορία Αξιοπιστία μέσω διασφάλισης - Credibility Through Assurance 

 
 
Σημειώνεται ότι η Attica Group υπήρξε η πρώτη εταιρεία στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας 
παγκοσμίως που ακολούθησε τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards για την έκδοση 
Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας, ήδη από το 2016. Η συγκεκριμένη τριπλή παγκόσμια 
διάκριση αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει  τη δέσμευση του Ομίλου για άσκηση της 
επιχειρηματικής του δραστηριότητας βασιζόμενη στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη 
βιωσιμότητα. 
 
 
 
 
 



 
H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, 
BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 35 
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. 
 
Οι Απολογισμοί Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου είναι διαθέσιμοι στην 
ιστοσελίδα www.attica-group.com 
 

 
Καλλιθέα, 21 Δεκεμβρίου 2022 

 
Αttica Group 
κ. Γ. Κρασσακοπούλου 
Tηλ.: +30 210 891 9090 (εσωτ. 1241) 
Fax: +30 210 891 9099 
krassakopoulou@attica-group.com  
www.attica-group.com 
www.bluestarferries.com 
www.superfast.com 
www.hsw.gr 
www.aml.ma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επεξηγηματική περιγραφή των κατηγοριών στα Αγγλικά που παρέχεται από τον CRRA: 
 
Best ESG Report:  “This category is for stand-alone reports dealing specifically with 
'Environmental, Social and Governance' (ESG) issues, and which have this phrase as part of 
the title, and / or use ESG for the report framework. This is a new and exciting field for non-
financial reporting. The winning reports need not follow a specific reporting framework or format, 
but will give investors and other stakeholders a clear idea of the material environmental, social 
and governance issues facing the company and include data which is easily compared against 
similar data from other reporters”. 
 
Openness & Honesty: It’s sometimes difficult to tell the whole truth. It’s easy to highlight the 
good news and ignore the bad. Whether performance is poor or excellent is less relevant for 
this award. This award is for the report which ‘comes clean’, tells both the good and the bad 
news, and which convinces us that this is a balanced picture. 
 
Credibility Through Assurance:  Many of the best reports include a section on external 
assurance – the organization engages an independent third party to verify aspects of the report, 
and publishes its methodology, conclusions and recommendations. This award is for the 
assurance statement which adds the most credibility to the overall report. 
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