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1. WAT IS HET ‘’HELLINIKON PROJECT’’ 

1.1 INLEIDING 

Hellinikon was gedurende 60 jaar de internationale luchthaven van Athene tot deze op 28 maart 2001 

sloot en vervangen werd door de nieuwe luchthaven “Eleftherios Venizelos”. De voormalige luchthaven 

ligt op 7 km ten zuiden van Athene. Tijdens de Olympische Spelen van 2004 werd een deel van de 

luchthaven vernieuwd. In 2005 werd een grote architectuurwedstrijd georganiseerd om een 

grootstedelijk park te ontwerpen 

op de site van de luchthaven. Dit 

project werd verder ontwikkeld in 

2006 en 2007. In 2011 werd door de 

overheid een internationale 

aanbesteding uitgeschreven. In 2014 

heeft het Hellenic Republic Asset 

Development Fund (HRADF) het 

bedrijf Lamda Development als 

uitvoerder van het project gekozen.

    Bron: Prof. Dr. S.N. Pollalis Inc. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ellinikon_International_Airport
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1.2 HET PROJECT 

De visie voor de ontwikkeling van Hellinikon is het ontwerp van een Metropolitan Park, met een 

oppervlakte van 2.000.000 m² en de creatie van 600.000 m² extra gemeenschappelijke groene en open 

ruimte samen met de upgrade en restauratie van de kustzone. Met het bouwen van innovatie- en 

businesscentra, residentiele wijken, hotels, recreatieruimten, musea, wellnesscentra, sportfaciliteiten, 

casino, aquarium, commerciële gebouwen en 

nog meer, hopen de Griekse autoriteiten dat 

Athene een toeristenbestemming van 

wereldklasse wordt. Dit project werd 

ontworpen met het grootste respect voor het 

milieu. Bij de ontwikkeling van de site wordt 

gestreefd naar het meest efficiënte gebruik 

van het land met behoud van gebieden met 

ecologische en historische betekenis.  

Bron: Agonas Kritis 

 

1.3 BELANGRIJKE CIJFERS 

• Deze investering wordt geraamd op 8 miljard euro. Er wordt verwacht dat er meer dan 10.000 

permanente jobs zullen ontstaan tijdens de bouw van dit project en 75.000 jobs eens het project 

af is. 

• Er wordt verwacht dat het 2,4% zal bijdragen aan het bbp en 14 miljard euro in belastinginkomsten 

zal opleveren voor de Griekse schatkist tot de datum van voltooiing (vanaf het begin van de 

werken en de 15 daaropvolgende jaren). 

• Het Metropolitan Park wordt groter dan het beroemde Hyde Park in Londen (1.420.000 m²) en 

aanzienlijk groter dan andere bekende Griekse openbare parken, zoals het Tritsis Park (1.000.000 

m²). 

http://www.parkotritsis.gr/
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• Een grote promenade van 2,5 km lang en 56 m breed, strekt zich uit van de waterkant naar de 

heuveltoppen met uitzicht op het hele gebied en verbindt het Metropolitan Park met de kust, het 

strand en de jachthaven. 

• De gerestaureerde kustzone van 3,5 km, het nieuwe openbare strand van 1 km en 50 km voet- en 

fietspaden zullen een herkenningspunt en een grootschalige attractie van Hellinikon worden.  

• Naar schatting zal Hellinikon meer dan 1 miljoen nieuwe toeristen aantrekken en moet het een 

jaarronde bestemming worden.  

• Infrastructuurprojecten met een geschat budget van 1,5 miljard euro zullen plaatsvinden. 

• In totaal zullen er 33.000 bomen gepland worden en 10.000 woningen (met een capaciteit van 

24.500 inwoners) opgetrokken. 

 

1.4 OBSTAKELS & RECENTE ONTWIKKELINGEN 

In de afgelopen jaren is een enorme berg van bureaucratische obstakels ontstaan, waardoor het ene 

probleem na het andere zich voordeed en er geen enkele investering kon worden gedaan. Tientallen 

ministeries, overheden, archeologische raden en gemeenten moesten hun inspanningen coördineren om 

de voorbereidingen voor de investeringsopstart in goede banen te leiden.  

De laatste maanden zijn er aanzienlijke inspanningen geleverd om alle hangende kwesties op te lossen. 

Het einde komt in het zicht, maar er zijn toch nog enkele stappen nodig vooraleer men kan beginnen met 

de bouw.  

Begin juli 2020 zijn de eerste sloopwerkzaamheden begonnen. In totaal moeten ongeveer 900 gebouwen 

afgebroken worden voor de schoonmaak van de site en dan kan de opgraving, de fundering en de bouw 

van de nieuwe gebouwen beginnen. 

Volgens het contract zal de ontwikkeling van Hellinikon beginnen zodra het HRADF de aandelen in 

Hellinikon SA - die het recht geven om het project te ontwikkelen - overdraagt aan de investeerders. Deze 

overdracht hangt af van een reeks voorwaarden die, eenmaal vervuld, in feite het moment zullen 

markeren waarop alles gereed zal zijn voor ontwikkeling en het project kan starten zonder verdere 

vertragingen of tegenslagen. Als er geen nieuwe obstakels opduiken, wordt er verwacht dat dit in 2021 

zal gebeuren.  

https://hellinikon.com/
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1.5 FINANCIERING 

De financiering van de investeringen die in de eerste fase zullen worden gedaan (1-5 jaar), is gegarandeerd, 

zoals de CEO van Lamda Development, Odysseas Athanassiou, in oktober 2019 opmerkte. Het benodigde 

kapitaal van 2 miljard euro voor de projecten, exclusief het casino, komt uit volgende bronnen: 

• de verhoging van het aandelenkapitaal van Latsis Group (600 miljoen euro) 

• de verkoop van onroerend goed (huizen en winkelcentra, 400 miljoen euro) 

• bankleningen (850 miljoen euro) 

• een obligatie uitgegeven door de vennootschap (150 miljoen euro) 

  

Het biedproces voor de aanbesteding van de casino-licentie heeft plaatsgevonden en op 4 oktober 2019 

hebben twee bedrijven hun aanbod ingediend (Mohegan Gaming & Entertainment [MGE] en Hard Rock 

International). De Hellenic Gaming Commission (HGC) heeft in januari 2020 de casino-exploitatievergunning 

aan het bedrijf MGE verleend die samen met het Grieks constructiebedrijf Gek Terna het casinoproject in 

Hellinikon zal uitvoeren (waarbij o.a. ook een hotel zal gebouwd worden). 

Momenteel is Lamda Development op zoek naar meerdere investeerders met als doel om niet alleen het 

investeringsrisico te delen en de investeringen te financieren, maar vooral om de meest geschikte partners 

te vinden voor de verschillende delen van de ontwikkeling waar Lamda Development niet de vereiste 

specialisatie heeft, zoals hotels en de horeca in het algemeen.  

 

  

https://mohegangaming.com/
https://www.hardrockhotels.com/casinos
https://www.hardrockhotels.com/casinos
https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/en/
http://www.gekterna.com/
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2. BELANGRIJKE SPELERS 

2.1   LATSIS GROUP 

De Latsis Group is de enige Griekse investeerder, nadat twee buitenlandse partijen het project hebben 

verlaten in 2017. De groep werd opgericht in de jaren 1940 en is via haar dochterondernemingen actief in 

bank-, civiel-, energie-, water-, olie- en scheepvaartactiviteiten alsook in luchttransport. De 

vastgoedportefeuille van de groep in Griekenland en de Balkan wordt grotendeels beheerd via Lamda 

Development S.A., de ontwikkelaar van dit project. 

2.2   LAMDA DEVELOPMENT SA 

LAMDA Development S.A., genoteerd op de Athens Stock Exchange, is een holdingmaatschappij die 

gespecialiseerd is in het ontwikkelen, investeren en beheer van vastgoed. Het bedrijf is leider in de 

retailvastgoedsector in Griekenland met succesvolle diversificatie in de kantoor- en residentiële sector.  

De ontwikkelingsportfolio van het bedrijf omvat drie commerciële en vrijetijdscentra: The Mall Athens en 

Golden Hall in Athene, Mediterranean Cosmos in Thessaloniki (totaal 147.000 m²), kantoorgebouwen, 

innovatieve wooncomplexen en Flisvos Marina in Faliro. 

In 2014 tekende LAMDA het contract met de Griekse staat voor de verwerving van de aandelen van 

"Hellinikon SA". Het bedrijf is onderdeel van de Latsis Group. 

 

2.3   GEK TERNA GROUP 

GEK TERNA GROUP is ontstaan uit de fusie van GEK en TERNA in 1999, de twee grootste bouwbedrijven in 

Griekenland. Momenteel is de groep één van de toonaangevende groepen in Griekenland en combineert 

ze expertise op het gebied van bouw, energieproductie, concessies, mijnbouw en onroerend goed. GEK 

TERNA en haar dochteronderneming TERNA ENERGY zijn genoteerd op de Athens Stock Exchange (ASE). 

https://www.efginternational.com/
http://www.privatsea.com/
https://www.helpe.gr/en/
https://www.latsco.com/en
https://www.lamdadev.com/en/
https://themallathens.gr/eng/
https://goldenhall.gr/gr/
https://mediterraneancosmos.gr/en/
https://www.flisvosmarina.com/
http://www.gekterna.com/
http://www.terna-energy.com/
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3. PROJECTEN & TIMELINE 

3.1   PROJECTEN 

Hellinikon zal de volgende projecten omvatten: 

Innovatie- en businesscentrum 

• onderzoeksinstellingen 

• een modelbedrijfspark 

• residentiële ontwikkelingen 

• een recreatief en commercieel complex met het grootste winkelcentrum in Attica 

• hypermarkten, hotelcomplexen en andere toeristische voorzieningen 

Centrale gebouwen 

• the Office Tower 

• the Mall (het grootste winkelcentrum van het land) 

• het Hotel by the Mall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Lamda Development 
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Openbare ruimte 

Het project weerspiegelt een nieuw ontwikkelingsmodel, waarbij grote gebieden worden gereserveerd 

voor openbaar gebruik. Naast het Metropolitan Park zijn ook substantiële gemeenschappelijke groene en 

open ruimtes aangewezen voor openbaar gebruik. Grote gebieden zijn bestemd voor gebouwen van 

algemeen nut, zoals onderwijsfaciliteiten, culturele instellingen, welzijns- en gezondheidscentra. 

 

Grote infrastructuurprojecten 

• voet- en fietspaden 

• upgrade van de kustzone 

• creëren van openbaar strand 

• herontwerp van openbaarvervoersnetwerken (inclusief de gedeeltelijke ondergrondse aanleg van 

Poseidonos Avenue) 

• voorzieningen en openbare nutsnetwerken 

• afvalbeheer 

• bescherming tegen overstromingen 

• tenslotte zal de bereikbaarheid van het gebied verder worden verbeterd via bestaande en nieuwe 

spoorwegnetwerken 
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3.2   TIMELINE 

De voltooiing van het project zal in drie fases verlopen:  

 

Eerste fase: jaren 1 tot 5 

De eerste 6-9 maanden zal alles geruimd worden. Nadien wordt de kust en het Metropolitan Park 

vernieuwd. Het doel is om binnen de vijf jaar 37% van de infrastructuurprojecten en 40% van het 2.000 

hectare park te bouwen. De volledige kustlijn, evenals het noordelijke deel aan Vouliagmenis Avenue, zal 

ook mee ontwikkeld worden. Concreet zal het volgende gebouwd worden:  

• een jachthaven 

• een aquarium 

• woningen 

• een toren en twee hotels (met 450 kamers) aan de kust 

• het casino resort (met een hotel van 800 kamers) 

• commerciële gebouwen (met twee torens en een mall) in het noorden aan Vouliagmenis Avenue 

• de huidige sportfaciliteiten van Ag. Kosmas zullen verplaatst en gemoderniseerd worden naar een 

gebied in het Metropolitan Park 

• een nieuwe tramlijn zal geïntroduceerd worden 

• Er zullen 16.685 bomen en 176.430 struiken geplant worden op 760 hectares  

 
Bron: Municipality of Hellinikon Argyroupolis 
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Tweede fase: jaren 6 tot 10 

De bouw van het Integrated Tourist Complex: 

• hotels 

• gebouwen voor commercieel gebruik 

• kantoorgebouwen 

• gebouwen voor educatieve en onderzoeksactiviteiten 

• hoge residentiële gebouwen (appartementencomplexen) in de buurt van de jachthaven  

• 438 hectares extra groen 

 

Derde fase: jaren 11 tot 15 

Alle hotels, gebouwen voor commercieel gebruik, kantoorgebouwen en gebouwen voor educatieve en 

onderzoeksactiviteiten worden afgewerkt en er wordt 430 hectare extra groen geplant.  
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4. OPPORTUNITEITEN 
De revitalisering van Hellinikon is momenteel één van de grootste projecten in zijn soort in Europa en het 

meest ambitieuze ontwikkelingsproject dat ooit in Griekenland is ondernomen. Het project is specifiek 

ontworpen om een positieve impact te hebben op de lokale, regionale en nationale economie. Door 

aanzienlijke nieuwe investeringen en werkgelegenheidskansen toe te voegen aan belangrijke sectoren 

zoals toerisme, cultuur, sport, ondernemerschap, onderwijs, R&D en het milieu. 

Om dit Metropolitan park te bouwen zijn er tal van producten, technologieën en diensten nodig. Griekse 

en multinationale bedrijven zullen betrokken worden om dit kansrijke project uit te voeren. Binnenkort 

wordt aangekondigd naar welke producten en technologieën de ontwikkelaars op zoek zijn. Dit alles biedt 

ook aan Vlaamse bedrijven de mogelijkheid om deel te nemen aan dit project d.m.v. het aanbieden van 

hoogwaardige en innovatieve producten en technologieën. 

De selectie zal hoogstwaarschijnlijk via aanbestedingen gebeuren en Vlaamse bedrijven kunnen 

meedingen naar een tender of als subcontractor werken van één van de bedrijven die een tender hebben 

gewonnen (op die manier heeft het bedrijf meer kansen om geselecteerd te worden).   

 

 
Bron: Lamda Development 
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5. CONCLUSIE 
De ontwikkeling van dit project kan een krachtig signaal geven dat Griekenland een veilige en 

aantrekkelijke investeringsbestemming is en zal naar verwachting meerdere positieve effecten hebben op 

de binnenlandse economie en de samenleving. Het groeipercentage van de Griekse economie zal versterkt 

worden, bijdragen aan de begrotingsconsolidatie en zal ook de overheidsschuld verminderen. Het biedt 

bovendien aanzienlijke kansen aan Vlaamse bedrijven om aan dit langtermijnproject deel te nemen en 

hun producten/technologieën/knowhow naar de Griekse markt te brengen.  

 

Deze paper zal telkens aangevuld wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. 

 

6. BELANGRIJKE WEBSITES & BRONNEN 
The Hellinikon Project 

Hellinikon SA 

HRADF 

Ellinikon International Airport 

Lamda Development 

Hellenic Gaming Commission 

GEK Terna Group 

 

 

Disclaimer: 
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen 
met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en 
documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 
uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 
weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de 
interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 
personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 
teweegbrengen. 

https://thehellinikon.com/en/
https://hellinikon.com/
https://www.hradf.com/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ellinikon_International_Airport
https://www.lamdadev.com/en/
https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/en/hellenikon-casino
https://www.gekterna.com/
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