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Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Υπογραφή της Σύμβασης Ακινήτου για την παραχώρηση έκτασης στο Ελληνικό για την 
ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Θέρετρου με Καζίνο (Integrated Resort 

Casino (IRC) 

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 09.09.2022 υπεγράφη μεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας 
ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε. και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική της LAMDA 
DEVELOPMENT S.A.) η Σύμβαση Ακινήτου για την παραχώρηση στην ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ έκτασης στο 
Ελληνικό, στην οποία η ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ έχει αναλάβει να αναπτύξει Ολοκληρωμένο Τουριστικό 
Θέρετρο με Καζίνο [“Integrated Resort Casino” (IRC)]. Η διάρκεια της Σύμβασης Ακινήτου είναι 30 
χρόνια.  

Η εν λόγω ανάπτυξη θα φιλοξενεί ένα ξενοδοχείο πέντε (5) αστέρων, συνεδριακό και εκθεσιακό 
κέντρο και χώρο συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή/και πολιτιστικές εκδηλώσεις και καζίνο. Η 
ανάπτυξη του IRC θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, η οποία κυρώθηκε με νόμο από την 
Βουλή των Ελλήνων (Ν. 4949/2002 - ΦΕΚ Α’ 126/30.06.2022) και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί 
εντός τριών (3) ετών από την έναρξη των σχετικών εργασιών. 

Σχολιάζοντας την εν λόγω συμφωνία ο Πρόεδρος της ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ κ. Μάνος Μουστάκας 
δήλωσε σχετικά: 

«Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του 
Ολοκληρωμένου Τουριστικού Θέρετρου με Καζίνο στην καρδιά της αθηναϊκής Ριβιέρας, που 
αποτελεί παράλληλα και μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που προωθούνται αυτή τη στιγμή στην 
Ελλάδα, με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας». 

Σχολιάζοντας την εν λόγω συμφωνία ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου LAMDA Development 
κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:  

«Μία ακόμα σύμβαση για το εμβληματικό έργο του Ελληνικού ολοκληρώθηκε. Το σύγχρονο, 
υψηλών διεθνών προδιαγραφών τουριστικό θέρετρο θα προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες 
επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας στο όραμά μας να γίνει το Ελληνικό 
σημείο αναφοράς στο διεθνές περιβάλλον». 
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