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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019 

 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: Στρατηγική συνεργασία με την Mohegan Gaming & Entertainment 

Σε  συμφωνία  στρατηγικής  συνεργασίας  για  το  εμβληματικό  project  του  Ελληνικού 

κατέληξαν οι εταιρείες Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.  

Οι δύο Όμιλοι συμπράττουν προκειμένου να διεκδικήσουν από κοινού τον διαγωνισμό για 

την  πολυετή  παραχώρηση  της  άδειας  Καζίνο  στο  Ελληνικό  και  την  σημαντική  συνολική 

ανάπτυξη  (ξενοδοχείο,  συνεδριακό  κέντρο,  χώροι  άθλησης  και  πολιτισμού)  που 

προβλέπεται από τους όρους του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Στόχος  των  δύο  Ομίλων  είναι  να  αξιοποιήσουν  την  αξιοπιστία,  την  εμπειρία  και  την 

τεχνογνωσία  που  διαθέτουν  ο  καθένας  στο  είδος  του,  ώστε  από  κοινού  να  συνδράμουν 

στην υλοποίηση μίας τεράστιας επένδυσης με πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή 

της Αττικής, αλλά και συνολικά για την ελληνική οικονομία.  

Αναφερόμενος  στην  στρατηγική  συνεργασία  MGE  και  ΓΕΚ  ΤΕΡΝΑ,  ο  Πρόεδρος  και 

Διευθύνων Σύμβουλος της MGE κ. Mario Kontomercos δήλωσε: 

«Είμαστε ευτυχείς για τη συνεργασία με τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το project του Ελληνικού. 

Θεωρούμε  ότι  η  αξιοπιστία,  η  αποτελεσματικότητα  και  η  βαθιά  γνώση  της  ελληνικής 

αγοράς που διαθέτει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε το όραμά μας για το 

Ελληνικό, την Αθήνα και την Ελλάδα. Στόχος μας είναι μέσα από την τεράστια εμπειρία που 

διαθέτουμε με αναπτύξεις σε όλο  τον κόσμο,  να υλοποιήσουμε στο Ελληνικό μία μεγάλη 

επένδυση,  που  θα  αλλάξει  τα  δεδομένα  του  τοπικού  αλλά  και  εθνικού  τουριστικού 

προϊόντος, θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα έχει πολλαπλά οφέλη για την 

ελληνική οικονομία.» 

Από  την  πλευρά  του  ο  Πρόεδρος  και  Διευθύνων  Σύμβουλος  του  Ομίλου  ΓΕΚ  ΤΕΡΝΑ  κ. 

Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: 

«Η στρατηγική μας συνεργασία με τον Όμιλο Mohegan Gaming & Entertainment αποτελεί 

μία σημαντική εξέλιξη για τον Όμιλό μας, καθώς μας δίνει την ευκαιρία να συνεργαστούμε 

με έναν κορυφαίο στον τομέα του διεθνή Όμιλο για ένα εμβληματικό έργο, όπως είναι για 

όλους τους Έλληνες το project του Ελληνικού.  

Η  συνεργασία  αυτή  εντάσσεται  στον  σχεδιασμό  της  ΓΕΚ  ΤΕΡΝΑ  για  περαιτέρω  ανάπτυξη 

στον τομέα των παραχωρήσεων, όπου επενδύουμε συστηματικά.» 

 



 
 
 
 

 
 
www.gekterna.com 

Σχετικά με τη Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) 

Η  Mohegan  Gaming  &  Entertainment  (MGE)  είναι  ηγέτιδα  εταιρεία  στο  χώρο 

ανάπτυξης  ακινήτων  και  λειτουργίας  συγκροτημάτων  που  παρέχουν  βέλτιστες 

ολοκληρωμένες  λύσεις  ψυχαγωγίας.  Η  εταιρεία  διαθέτει  παρουσία  στη  Βόρεια 

Αμερική (όπως στο Connecticut, το New Jersey, τη Washington, την Pennsylvania, τη 

Louisiana και στους καταρράκτες του Νιαγάρα στον Καναδά) και τη Βόρεια Ασία. Tο 

χαρτοφυλάκιο  της  περιλαμβάνει  οκτώ  προορισμούς  παγκοσμίως,  μεταξύ  των 

οποίων  συγκαταλέγονται  τα  συγκροτήματα  Mohegan  Sun  στο  Uncasville, 

Connecticut,  Inspire  στο  Incheon  της  Νότιας  Κορέας  και Niagara  στον  Καναδά.  Τα 

επτά  συγκροτήματα  στη  Βόρεια  Αμερική  προσελκύουν  περίπου  20  εκατομμύρια 

επισκέπτες  ετησίως,  διαθέτουν  3.400  πολυτελείς  ξενοδοχειακές  κλίνες,  ενώ 

φιλοξενούν  περισσότερα  από  60  εμπορικά  σήματα  και  άνω  των  1.900  ζωντανών 

ψυχαγωγικών  παραστάσεων  κάθε  χρόνο.  Η  MGE  είναι,  επίσης,  ιδιοκτήτης  και 

διαχειριστής της Connecticut Sun, μιας επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ στο WNBA 

και  της  New  England  Black  Wolves,  μιας  επαγγελματικής  ομάδας  Λακρός  που 

συμμετέχει στο Εθνικό Πρωτάθλημα Λακρός. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με  τη  MGE  και  τις  ιδιοκτησίες  της  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα 

www.mohegangaming.com. 

Σχετικά με τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς Ομίλους 

στην  Ελλάδα,  με  παρουσία  επίσης  στην  Κεντρική  και  Νοτιανατολική  Ευρώπη,  τις 

ΗΠΑ  και  τη  Μέση  Ανατολή.  Δραστηριοποιείται  στους  τομείς  των  υποδομών,  των 

παραχωρήσεων,  της  παραγωγής,  προμήθειας  και  εμπορίας  ηλεκτρικής  ενέργειας, 

της  διαχείρισης  απορριμμάτων,  των  μεταλλευτικών  δραστηριοτήτων  και  της 

ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Ο Όμιλος απασχολεί 5.000 εργαζομένους ανά 

τον κόσμο, ενώ οι συνολικές επενδύσεις του τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει 

τα  2,5  δις.  ευρώ.  Το  τρέχον  κατασκευαστικό  ανεκτέλεστο  υπόλοιπο  του  Ομίλου 

υπερβαίνει  τα 2  δις.  ευρώ,  ενώ  η  συνολική  ισχύς  των  ενεργειακών  μονάδων  που 

ανήκουν  ή  στις  οποίες  συμμετέχει  ο  Όμιλος  ξεπερνά  τα  2000  ΜW.  Η  ΓΕΚ  ΤΕΡΝΑ 

(www.gekterna.com)  είναι  εισηγμένη  στο  Χρηματιστήριο   Αθηνών  (FTSE  /  Athex 

Large Cap). 

 

Πληροφορίες:  

Επενδυτικές Σχέσεις: Αριστοτέλης Σπηλιώτης, τηλ. 210 6968000, tspiliotis@gekterna.com 

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Δανάη Καλαντίδη , τηλ. 210 6968000,dkalantidi@gekterna.com 


