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Η Lamda Development Α.Ε., είναι εταιρεία συμμετοχών που εξειδικεύεται στην
ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων. Είμαστε η κορυφαία εταιρεία
στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων στην
Ελλάδα και ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης
στον τομέα των εμπορικών κέντρων.

ΒΡΑΒΕΊΑ
 2021 1ο Επιχειρηματικό
Βραβείο Εταιρικής
Διακυβέρνησης στα
Επιχειρηματικά Βραβεία 2020
The Most Sustainable
Companies in Greece 2021
 2020 Manager of the Year
Οδυσσεας Αθανασιου,
CEO Lamda Development,
στα Βραβεια ΧΡΗΜΑ 2019
 2019 Silver Award στην
κατηγορία Corporate Social
Responsibility, Best CSR Initiative
with employees' involvement,
ΗR Awards 2019 από το περιοδικό
HR Professional & Boussias
Communications
 2019 National Winner for
Greece, στην κατηγορία Real
Estate στα European Business
Awards, ως The Chairman's
Selection Award Category
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Το πλειοψηφικό ποσοστό στην Εταιρία
κατέχει ο Όμιλος Λάτση.
Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων μας,
περιλαμβάνει:
• την έκταση του πρώην Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό και
του παράκτιου μετώπου, που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, με
συνολική επένδυση να εκτιμάται ότι
θα φτάσει τα 8 δισ. ευρώ μέσα στα
επόμενα 15-20 χρόνια
• το The Mall Athens, το πρώτο και μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό
κέντρο στην Ελλάδα
• το Golden Hall, διεθνούς φήμης
εμπορικό κέντρο, στο οποίο βρίσκεται το νέο Ολυμπιακό Μουσείο της
Αθήνας και ο πολυχώρος οικογενειακής αναψυχής XPLORE
• το Mediterranean Cosmos, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στη Βόρεια
Ελλάδα
• τη Μαρίνα Φλοίσβου στην Αθηναϊκή
Ριβιέρα, κ.α.

Αποστολή μας είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους ανθρώπους και την κοινωνία
μας. Όραμά μας είναι:
• Να διατηρήσουμε την πρωτοπορία
μας στην ελληνική αγορά
• Να διαθέτουμε ένα δίκαιο και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον για
τους εργαζόμενους μας
• Να εφαρμόζουμε προγράμματα ανταπόδοσης στην κοινωνία και να μεριμνούμε για το περιβάλλον
Ειδικότερα, το 2022 απασχολούμε περίπου 550 συνάδελφους, 45% άνδρες, 55%
γυναίκες, με μεταπτυχιακή εκπαίδευση
σε ποσοστό άνω του 50%. Πάνω από
150 από τους νέους μας εργαζόμενους,
την τελευταία διετία, απασχολούνται
αποκλειστικά στο έργο του Ελληνικού,
το 25% εκ των οποίων είναι Έλληνες
επαναπατρισθέντες από το εξωτερικό.
Στην Εταιρεία μας αντιμετωπίζουμε
τις προκλήσεις με ενθουσιασμό. Δουλεύουμε ομαδικά και προσπαθούμε
να έχουμε θετικό αντίκτυπο στους
ανθρώπους που μας εμπιστεύονται.
Σημαντικό στοιχείο της εταιρικής μας
κουλτούρας αποτελεί δέσμευσή μας για
ίσες ευκαιρίες προς όλους.
Αν επιθυμείτε να εργαστείτε κοντά μας,
παρακαλούμε να επισκεφτείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα και να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα!

