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Πτώχευση της εταιρίας Pullmantur στον χώρο της κρουαζιέρας 

 

O τουριστικός όμιλος Pullmantur, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της κρουαζιέρας, 

βιώνει την χειρότερη περίοδο της ιστορίας του. Για να αντιμετωπίσει την κρίση που περνάει, στις 

αρχές του καλοκαιριού, κήρυξε πτώχευση για δύο από τις θυγατρικές της, την Pullmantur SA και 

την Pullmantur Cruises SL. Δεδομένης όμως της σοβαρότητας της κατάστασης, πηγές έχουν 

επιβεβαιώσει ότι τόσο η μητρική εταιρία της Pullmantur, όσο και όλες οι θυγατρικές έχουν επίσης 

κηρύξει πτώχευση. 

Η είδηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την οικονομική βελτίωση που είχε σημειώσει η εταιρία τα 

τελευταία δύο χρόνια. Στους τελευταίους λογαριασμούς που κατατέθηκαν στο ισπανικό μητρώο 

επιχειρήσεων, οι οποίοι αφορούν το έτος 2018, η Pullmantur κατέγραψε κύκλο εργασιών 343 εκ. 

ευρώ, εκ των οποίων 294 εκ. ευρώ προήλθαν από έσοδα κρουαζιέρων. Εκείνη τη χρονιά, οι 

συσσωρευμένες απώλειες των τελευταίων δώδεκα χρόνων μετατράπηκαν σε κέρδος 29,5 εκ. 

ευρώ. Η εν λόγω επίτευξη, όμως, καταστράφηκε λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας 

του κορωνοϊού, τα οποία πάγωσαν τον κλάδο της κρουαζιέρας.  

Σύμφωνα με τον ισπανικό οικονομικό τύπο, η εταιρία εκδιώχθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από το 

κτίριο γραφείων που κατείχε στη Μαδρίτη λόγω μη πληρωμής ενοικίου και επί του παρόντος 

μισθώνει γραφεία για να πραγματοποιούνται συναντήσεις με τον διαχειριστή πτώχευσης. O 

διευθύνων σύμβουλος της Pullmantur δήλωσε ότι αξιολογήθηκαν όλες οι ευκαιρίες που υπήρχαν 

στην αγορά ώστε να βρεθεί η λύση που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά των πελατών και του 

προϊόντος της εταιρίας.  

Η απόφαση της πτώχευσης που τελικά λήφθηκε, θα επηρεάσει το σύνολο του εργατικού 

προσωπικού ενώ εκτιμάται ότι θα απολυθούν 350 εργαζόμενοι. Η τελευταία ελπίδα των 

εργαζομένων ήταν η υπόσχεση της εταιρίας για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού 

σχεδίου, το οποίο τελικά θεωρήθηκε από τους εργαζόμενους ως μία στρατηγική εξοικονόμησης 

χρόνου από την εταιρία 

Ταυτόχρονα, η εταιρία Royal Caribbean, η οποία αποτελεί έναν από τους δύο μεγάλους 

μετόχους της Pullmantur και κατέχει το 49% του κεφαλαίου, δεν τήρησε την υπόσχεσή της για 

ανακαίνιση του πλοίου Grandeur of the Seas, το οποίο ανήκει στο στόλο της Royal Caribbean, 

με στόχο την ενσωμάτωσή του στον στόλο της Pullmantur. Ταυτόχρονα, δύο από τα τρία πλοία 

που διέθετε στον στόλο της η Pullmantur έχουν ήδη διαλυθεί στην Τουρκία, ενώ το τρίτο 

παραμένει ελλιμενισμένο στην Ελλάδα αναμένοντας να διαλυθεί με την σειρά του, κλείνοντας τη 

δραστηριότητα της εταιρίας Pullmantur στον κλάδο της τουριστικής κρουαζιέρας. 
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