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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Hard Rock International ανακοινώνουν τη συνεργασία τους για τη δημιουργία
Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στην καρδιά της αθηναϊκής Ριβιέρας

Οι δυο εταιρείες σηματοδότησαν την έναρξη της συνεργασίας τους με ειδική εκδήλωση στην
Αθήνα, όπου είναι προγραμματισμένο να λειτουργήσει το 2026 το Ολοκληρωμένο Τουριστικό
Συγκρότημα με Καζίνο
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Hard Rock International σηματοδότησαν την επίσημη έναρξη της
συνεργασίας τους για την κατασκευή και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος
με καζίνο, στην εμβληματική περιοχή της αθηναϊκής Ριβιέρας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του project
«The Ellinikon», σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, χθες, στην Αθήνα. Το «Hard Rock Hotel
& Casino Athens», προγραμματισμένο να λειτουργήσει το 2026, θα αποτελέσει ένα μοναδικό
προορισμό στην Ευρώπη, συνδυάζοντας ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων, ένα καζίνο παγκόσμιας
κλάσης, ένα εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, έναν υπερσύγχρονο χώρο
ψυχαγωγίας, διεθνώς αναγνωρισμένες παροχές εστίασης, πολυτελές συγκρότημα Rock Spa® και
πισίνας και καταστήματα λιανικής.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ανακοίνωση της συνεργασίας μας με τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την
περαιτέρω επέκταση της διεθνούς παρουσίας της Hard Rock στη σπουδαία πόλη της Αθήνας», δήλωσε
ο κ. Jim Allen, Πρόεδρος της Hard Rock International. «Αυτό το έργο θα δημιουργήσει περισσότερες
από 3.000 μόνιμες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και ανυπομονούμε να φέρουμε τη μοναδική μας
προσέγγιση στη ψυχαγωγία και να προσφέρουμε μια απαράμιλλη εμπειρία σε επισκέπτες όλων των
ηλικιών».
«Το αναπτυξιακό αυτό έργο θα δημιουργήσει ένα υψηλής ποιότητας σημείο αναφοράς για τον
τουρισμό της χώρας, αναμένεται να προσφέρει απασχόληση σε χιλιάδες ανθρώπους, να αποφέρει
σημαντικά έσοδα στο ελληνικό δημόσιο και να προσφέρει προστιθέμενη αξία στο brand της Ελλάδας»,
δήλωσε ο κ. Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. «Μαζί
με τη Hard Rock πραγματοποιούμε μια ιδιωτική επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την
εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές και τις δυνατότητες της Ελλάδας».
Ο σχεδιασμός του έργου αντλεί έμπνευση από βασικά ελληνικά στοιχεία όπως η θάλασσα, οι τέχνες
και η αρχαία μυθολογία, τα οποία συνδυάζονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής και
της αδήριτης ανάγκης για αρμονική ένταξη του έργου στο περιβάλλον και στην τοποθεσία του. Οι
ανοιχτοί χώροι, οι κήποι και το υδάτινο στοιχείο αποτελούν κεντρικά μέρη του σχεδιασμού του
εμβληματικού έργου, με το συνολικό υπαίθριο χώρο πρασίνου να καλύπτει σχεδόν 205.000 τ.μ.
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Ο κεντρικός Πύργος είναι εμπνευσμένος από ναυτικές αναφορές, ενσωματώνοντας στο σχεδιασμό του
τα κύματα, τα πανιά και τον φάρο. Χτισμένος σε τρία επίπεδα, ο Πύργος έχει τρεις διαφορετικούς
προσανατολισμούς που αντιστοιχούν στα σημεία αναφοράς που βρίσκονται μέσα στο νοητό τρίγωνο
που σχηματίζεται γύρω από το έργο: την Ακρόπολη, τη θάλασσα και τον Υμηττό. Το εμβληματικό του
σχήμα θα αποτελέσει ορόσημο της περιοχής αναδεικνύοντας τη σημασία της σύνδεσης μεταξύ ξηράς,
θάλασσας και ουρανού.
Το «Hard Rock Hotel & Casino Athens» θα αποτελέσει ένα διεθνή προορισμό, προσφέροντας στους
επισκέπτες του έναν συναρπαστικό συνδυασμό ψυχαγωγίας, εστίασης και διαμονής, αξιοποιώντας το
μεσογειακό κλίμα και παρέχοντας ειδικά διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους.
Η εν λόγω ανάπτυξη θα φιλοξενεί ένα καζίνο συνολικής επιφάνειας σχεδόν 15.000 τ.μ., που θα διαθέτει
200 τραπέζια και 2.000 παιγνιομηχανές. Ο Πύργος θα διαθέτει περισσότερα από 1.000 δωμάτια και
σουίτες, με συνολική δυναμικότητα σχεδόν 3.500 κλινών με θέα στη θάλασσα ή θέα σε όλη την Αθήνα
και τον Παρθενώνα.
Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης την υψηλότερη ταράτσα στην Αθήνα, ενώ η πισίνα στον τελευταίο
όροφο θα συμπληρώνεται από μπαρ, το Rock Spa® και το Body Rock Fitness, που θα αξιοποιούν μέσω
σύνδεσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων την ηλιοφάνεια και τις ευνοϊκές για δραστηριότητες
θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου.
Το θέατρο Hard Rock Live έχει σχεδιαστεί για να ψυχαγωγεί κοινό 3.000 ατόμων, ενώ η σκηνή θα
επεκτείνεται στον εξωτερικό χώρο για τις ανάγκες υπαίθριων φεστιβάλ και συναυλιών με επιπλέον
διαθεσιμότητα 7.500 θέσεων. Εμπνευσμένο από το αρχαίο ελληνικό αμφιθέατρο, και με υπαίθριο
γκαζόν, θα συνδυάζει πολιτισμό και ψυχαγωγία, γεφυρώνοντας αρμονικά τη φιλοσοφία της Hard Rock
με τον ελληνικό τρόπο ζωής.
Ένα υπαίθριο χωριό με διάφορα καταστήματα λιανικής, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας με τοπική
και διεθνή κουζίνα, μπαρ και χώρους αναψυχής, θα πλαισιώνει το καζίνο, ενώ το συνεδριακό και
εκθεσιακό κέντρο θα ξεπερνά τα 23.000 τ.μ. και θα παρέχει μια μεγάλη αίθουσα εκθέσεων, αίθουσες
εκδηλώσεων και συναντήσεων, καθώς και υποστηρικτικούς χώρους.
Η 30ετής παραχώρηση είναι σύμπραξη της Hard Rock International (51%) και του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
(49%), με τον δεύτερο να έχει και τη συνολική ευθύνη της κατασκευής του έργου, το οποίο αναμένεται
να ξεκινήσει μέσα στους πρώτους μήνες του 2023 και να διαρκέσει περίπου 3 χρόνια, τοποθετώντας
την έναρξη λειτουργίας του “Hard Rock Hotel & Casino Athens” στο 2026.
Το «Hard Rock Hotel & Casino Athens» αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στο εκτενές χαρτοφυλάκιο της
Hard Rock International, η οποία διαθέτει εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 70 χώρες που
εκτείνονται σε 265 τοποθεσίες και περιλαμβάνουν ιδιόκτητα/αδειοδοτημένα ή διαχειριζόμενα
ξενοδοχεία, καζίνο, Rock Shops®, Χώρους Ζωντανών Εκδηλώσεων και Καφετέριες.
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