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Eταιρεία
H εταιρεία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στον κλάδο των μεγάλων εμπορικών 
και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα και 
έχει διαφοροποιηθεί με επιτυχία σε αναπτύ-
ξεις γραφείων και οικιστικές αναπτύξεις.

 

Αγορά
Στις αναπτύξεις της LAMDA Development 
περιλαμβάνονται τρία εμπορικά και ψυ-
χαγωγικά κέντρα (Τhe Mall Athens και 
Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean 
Cosmos στη Θεσσαλονίκη) με διαθέσιμο 
προς χρήση χώρο 147.000 τ.μ., συγκροτή-
ματα γραφείων, οικιστικά συγκροτήματα, 
και η Μαρίνα Φλοίσβου στο Φάληρο.

Το Νοέμβριο του 2014, η LAMDA Develop-
ment υπέγραψε με το ΤΑΙΠΕΔ τη σύμβαση 
αγοραπωλησίας μετοχών της «Ελληνικόν 
ΑΕ». Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρω-
μένη μητροπολιτική ανάπλαση της έκτασης 
του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, η 
οποία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ιδιωτι-
κή επένδυση στην Ελλάδα.

Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου Λάτση και 
διατηρεί στρατηγικές συμμαχίες με διεθνείς 
και ελληνικές εταιρείες.

Πρόσ ατα επιτεύγματα
Το Ελληνικό
Το Ελληνικό είναι το μεγαλύτερο έργο αστι-
κής ανάπλασης στην Ευρώπη, ύψους €8 δισ. 
Κυρίαρχη παράμετρος του σχεδιασμού του 
Έργου είναι η δημιουργία ενός Μητροπολι-
τικού Πάρκου συνολικής έκτασης 2.000.000 
τ.μ., ένα από τα μεγαλύτερα παράκτια πάρκα 
στον κόσμο, με ελεύθερη πρόσβαση στο κοι-
νό. Η επιλογή του διεθνούς φήμης αρχιτε-
κτονικού γραφείου FOSTER + PARTNERS, 
καθώς και των ARUP, Charles Anderson 
Landscape Architecture (USA) και πλήθους 
Ελληνικών εξειδικευμένων μελετητικών 
εταιρειών, προστατεύει το στρατηγικό όραμα 
του φορέα της ανάπτυξης, που έχει στόχο 
την ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επι-
πέδου των χρηστών της.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός του Πάρκου προ-
βλέπει:

• Την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πάρ-
κου Πρασίνου και Αναψυχής, 2.000.000 
τ.μ., το οποίο εκτείνεται από το παραλιακό 
μέτωπο μέχρι τη Λεωφ. Βουλιαγμένης. Ο 
σχεδιασμός του πάρκου έχει επικεντρωθεί 
στην ανάδειξη της ιστορίας του χώρου του 
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, μετα-
τρέποντας κτίρια ιστορικής και συναισθη-
ματικής σημασίας σε κτίρια πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. 

• Την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου, 
που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη 
συνολική εικόνα του έργου. Το σχέδιο πε-
ριλαμβάνει την αναβάθμιση και ανάδειξη 
του παραλιακού μετώπου μέσω της πραγ-
ματοποίησης σημαντικών λιμενικών έργων 
για τη δημιουργία μιας νέας παραλίας ελεύ-

Η LAMDA Development, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι εταιρεία συμμετοχών και 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση 
ακινήτων.

Οι επενδυτές 
Η Global Investment Group είναι μια δι-
εθνής κοινοπραξία επενδυτών, η οποία 
αποτελείται από την Κινεζική Fosun, την  
Eagle Hills με έδρα το Abu Dhabi και τον 
Όμιλο Λάτση, που ένωσαν τις δυνάμεις 
τους προκειμένου να αναλάβουν την 
ανάπλαση του Ελληνικού, του μεγαλύ-
τερου ευρωπαϊκού έργου αστικής ανά-
πλασης μικτής χρήσης.

Εισαγωγή της LAMDA 
Development στην 
Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εγκαίνια του The Mall 
Athens, του μεγαλύτερου 
εμπορικού κέντρου στην 
Ελλάδα, στην Αθήνα 
και του Mediterranean 
Cosmos στην 
Θεσσαλονίκη.

Ανοίγει τις πύλες της 
για το κοινό η Μαρίνα 
Φλοίσβου.

Ανοίγει το Golden Hall, 
εμπορικό κέντρο- 
σημείο αναφοράς για 
την Ελλάδα. 

Υπογραφή σύμβασης 
αγοραπωλησίας του 
100% της εταιρείας 
«Ελληνικό Α.Ε.»

2001 2005 2007 2008 2014
Ιστορικοί Σταθμοί

σως δεν γνωρίζατε ότι... 
• Τον Μάρτιο του 2014 το μετοχικό κε-
φάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε € 150 εκ. 

• Τον Φεβρουάριο του 2013 η εταιρεία 
απέκτησε το Διεθνές Ραδιοτηλεοπτικό
Κέντρο (IBC) για 90 χρόνια.

θερης πρόσβασης, μήκους μεγαλύτερης 
του 1 χλμ., που στη μια άκρη της θα έχει τη 
μαρίνα και στην άλλη ένα διεθνούς εμβέ-
λειας τοπόσημο, ένα ενυδρείο. Η ανάπτυξη 
του παραλιακού μετώπου περιλαμβάνει 
χρήσεις τουρισμού και αναψυχής (ξενοδο-
χειακών μονάδων, αθλητικών εγκαταστά-
σεων, εμπορικών δραστηριοτήτων), καθώς 
επίσης και πρότυπων οικιστικών αναπτύξε-
ων. Έμφαση θα δοθεί, στην ανέγερση ενός 
πύργου κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, 
ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, που θα 
αποτελέσει σημείο προορισμού και τοπό-
σημο του παράκτιου μετώπου. 

• Την ανάπτυξη της έκτασης του πρώην 
αεροδρομίου του Ελληνικού με ποικίλες 
νέες χρήσεις, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και campus στέγασης φοιτητών, διεθνούς 
εμβέλειας ιδρύματα υγείας και έρευνας, 
καθώς και ένα πρότυπο επιχειρηματικό 
πάρκο, στοχεύοντας στην ανάδειξη του έρ-
γου ως προορισμού εκπαίδευσης, έρευνας 
και επιχειρηματικότητας. Επιπροσθέτως, 
θα συμπεριληφθούν χρήσεις αναψυχής και 
εμπορίου συμπεριλαμβανομένου του με-
γαλύτερου εμπορικού κέντρου της Αττικής, 
υπεραγορές, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, 
πρότυπες τουριστικές υποδομές (συνεδρι-
ακό κέντρο, νέο γήπεδο γκολφ, αξιοποίηση 
του Ολυμπιακού Κέντρου Κανό - Καγιάκ), 
καθώς και οικιστικές αναπτύξεις. www.lamdadev.com

H επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 
10.000 μόνιμες άμεσες θέσεις εργασίας 
κατά την περίοδο κατασκευής και 75.000 
θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουρ-
γίας της. Επίσης, αναμένεται να συμβάλει 
κατά 2,4% στο ΑΕΠ της χώρας στον ορίζο-
ντα ολοκλήρωσης της ανάπτυξης, ενώ πα-
ράλληλα θα εισφέρει συνολικά πάνω από 
€14 δισ. έσοδα σε φόρους στο κράτος στον 
ίδιο χρονικό ορίζοντα.



57Superbrands

Eταιρεία
H εταιρεία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στον κλάδο των μεγάλων εμπορικών 
και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα και 
έχει διαφοροποιηθεί με επιτυχία σε αναπτύ-
ξεις γραφείων και οικιστικές αναπτύξεις.

 

Αγορά
Στις αναπτύξεις της LAMDA Development 
περιλαμβάνονται τρία εμπορικά και ψυ-
χαγωγικά κέντρα (Τhe Mall Athens και 
Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean 
Cosmos στη Θεσσαλονίκη) με διαθέσιμο 
προς χρήση χώρο 147.000 τ.μ., συγκροτή-
ματα γραφείων, οικιστικά συγκροτήματα, 
και η Μαρίνα Φλοίσβου στο Φάληρο.

Το Νοέμβριο του 2014, η LAMDA Develop-
ment υπέγραψε με το ΤΑΙΠΕΔ τη σύμβαση 
αγοραπωλησίας μετοχών της «Ελληνικόν 
ΑΕ». Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρω-
μένη μητροπολιτική ανάπλαση της έκτασης 
του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, η 
οποία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ιδιωτι-
κή επένδυση στην Ελλάδα.

Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου Λάτση και 
διατηρεί στρατηγικές συμμαχίες με διεθνείς 
και ελληνικές εταιρείες.

Πρόσ ατα επιτεύγματα
Το Ελληνικό
Το Ελληνικό είναι το μεγαλύτερο έργο αστι-
κής ανάπλασης στην Ευρώπη, ύψους €8 δισ. 
Κυρίαρχη παράμετρος του σχεδιασμού του 
Έργου είναι η δημιουργία ενός Μητροπολι-
τικού Πάρκου συνολικής έκτασης 2.000.000 
τ.μ., ένα από τα μεγαλύτερα παράκτια πάρκα 
στον κόσμο, με ελεύθερη πρόσβαση στο κοι-
νό. Η επιλογή του διεθνούς φήμης αρχιτε-
κτονικού γραφείου FOSTER + PARTNERS, 
καθώς και των ARUP, Charles Anderson 
Landscape Architecture (USA) και πλήθους 
Ελληνικών εξειδικευμένων μελετητικών 
εταιρειών, προστατεύει το στρατηγικό όραμα 
του φορέα της ανάπτυξης, που έχει στόχο 
την ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επι-
πέδου των χρηστών της.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός του Πάρκου προ-
βλέπει:

• Την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πάρ-
κου Πρασίνου και Αναψυχής, 2.000.000 
τ.μ., το οποίο εκτείνεται από το παραλιακό 
μέτωπο μέχρι τη Λεωφ. Βουλιαγμένης. Ο 
σχεδιασμός του πάρκου έχει επικεντρωθεί 
στην ανάδειξη της ιστορίας του χώρου του 
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, μετα-
τρέποντας κτίρια ιστορικής και συναισθη-
ματικής σημασίας σε κτίρια πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. 

• Την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου, 
που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη 
συνολική εικόνα του έργου. Το σχέδιο πε-
ριλαμβάνει την αναβάθμιση και ανάδειξη 
του παραλιακού μετώπου μέσω της πραγ-
ματοποίησης σημαντικών λιμενικών έργων 
για τη δημιουργία μιας νέας παραλίας ελεύ-

Η LAMDA Development, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι εταιρεία συμμετοχών και 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση 
ακινήτων.

Οι επενδυτές 
Η Global Investment Group είναι μια δι-
εθνής κοινοπραξία επενδυτών, η οποία 
αποτελείται από την Κινεζική Fosun, την  
Eagle Hills με έδρα το Abu Dhabi και τον 
Όμιλο Λάτση, που ένωσαν τις δυνάμεις 
τους προκειμένου να αναλάβουν την 
ανάπλαση του Ελληνικού, του μεγαλύ-
τερου ευρωπαϊκού έργου αστικής ανά-
πλασης μικτής χρήσης.

Εισαγωγή της LAMDA 
Development στην 
Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εγκαίνια του The Mall 
Athens, του μεγαλύτερου 
εμπορικού κέντρου στην 
Ελλάδα, στην Αθήνα 
και του Mediterranean 
Cosmos στην 
Θεσσαλονίκη.

Ανοίγει τις πύλες της 
για το κοινό η Μαρίνα 
Φλοίσβου.

Ανοίγει το Golden Hall, 
εμπορικό κέντρο- 
σημείο αναφοράς για 
την Ελλάδα. 

Υπογραφή σύμβασης 
αγοραπωλησίας του 
100% της εταιρείας 
«Ελληνικό Α.Ε.»

2001 2005 2007 2008 2014
Ιστορικοί Σταθμοί

σως δεν γνωρίζατε ότι... 
• Τον Μάρτιο του 2014 το μετοχικό κε-
φάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε € 150 εκ. 

• Τον Φεβρουάριο του 2013 η εταιρεία 
απέκτησε το Διεθνές Ραδιοτηλεοπτικό
Κέντρο (IBC) για 90 χρόνια.

θερης πρόσβασης, μήκους μεγαλύτερης 
του 1 χλμ., που στη μια άκρη της θα έχει τη 
μαρίνα και στην άλλη ένα διεθνούς εμβέ-
λειας τοπόσημο, ένα ενυδρείο. Η ανάπτυξη 
του παραλιακού μετώπου περιλαμβάνει 
χρήσεις τουρισμού και αναψυχής (ξενοδο-
χειακών μονάδων, αθλητικών εγκαταστά-
σεων, εμπορικών δραστηριοτήτων), καθώς 
επίσης και πρότυπων οικιστικών αναπτύξε-
ων. Έμφαση θα δοθεί, στην ανέγερση ενός 
πύργου κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, 
ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, που θα 
αποτελέσει σημείο προορισμού και τοπό-
σημο του παράκτιου μετώπου. 

• Την ανάπτυξη της έκτασης του πρώην 
αεροδρομίου του Ελληνικού με ποικίλες 
νέες χρήσεις, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και campus στέγασης φοιτητών, διεθνούς 
εμβέλειας ιδρύματα υγείας και έρευνας, 
καθώς και ένα πρότυπο επιχειρηματικό 
πάρκο, στοχεύοντας στην ανάδειξη του έρ-
γου ως προορισμού εκπαίδευσης, έρευνας 
και επιχειρηματικότητας. Επιπροσθέτως, 
θα συμπεριληφθούν χρήσεις αναψυχής και 
εμπορίου συμπεριλαμβανομένου του με-
γαλύτερου εμπορικού κέντρου της Αττικής, 
υπεραγορές, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, 
πρότυπες τουριστικές υποδομές (συνεδρι-
ακό κέντρο, νέο γήπεδο γκολφ, αξιοποίηση 
του Ολυμπιακού Κέντρου Κανό - Καγιάκ), 
καθώς και οικιστικές αναπτύξεις. www.lamdadev.com

H επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 
10.000 μόνιμες άμεσες θέσεις εργασίας 
κατά την περίοδο κατασκευής και 75.000 
θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουρ-
γίας της. Επίσης, αναμένεται να συμβάλει 
κατά 2,4% στο ΑΕΠ της χώρας στον ορίζο-
ντα ολοκλήρωσης της ανάπτυξης, ενώ πα-
ράλληλα θα εισφέρει συνολικά πάνω από 
€14 δισ. έσοδα σε φόρους στο κράτος στον 
ίδιο χρονικό ορίζοντα.


