
H κοινωνικo-οικονομική επίδραση 

του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

στην Ελλάδα κατά το έτος 2021

www.gekterna.com

https://www.gekterna.com/el/


ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  |  Μελέτη κοινωνικo-οικονομικής επίδρασης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ελλάδα   |   2

02

03

04

04

06

07

07

07

07

08

08

08

09

10

10

10

10

11

12

12

13

14

14

14

Εισαγωγή 

Επιλεγμένα στοιχεία

Προφίλ και δραστηριότητα Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Περιγραφή Ομίλου

Η αλυσίδα αξίας του Ομίλου στην Ελλάδα

Άμεση αξία που δημιουργεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Άμεση προστιθέμενη αξία

Άμεση συμβολή στα φορολογικά έσοδα για το Κράτος

Άμεσες θέσεις εργασίας

Έμμεση αξία που δημιουργεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην εφοδιαστική αλυσίδα

Έμμεση προστιθέμενη αξία

Έμμεση συμβολή στα φορολογικά έσοδα για το Κράτος 

Έμμεσες θέσεις εργασίας 

Επαγόμενη αξία που δημιουργεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ελλάδα 

Επαγόμενη προστιθέμενη αξία

Επαγόμενη συμβολή στα φορολογικά έσοδα για το Κράτος

Επαγόμενες θέσεις εργασίας του Ομίλου στην Ελλάδα

Συγκριτικά αποτελέσματα

Επενδύσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Υποστήριξη της κοινωνίας

Ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος

Παραρτήματα

Μεθοδολογία

Πηγές δεδομένων

Εισαγωγή

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην 

Ελλάδα. Με δραστηριοποίηση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και ισχυρή παρουσία πάνω από μισό 

αιώνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος έχει συνεισφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουρ-

γίας του στην κοινωνική και οικονομική ευημερία της χώρας. Η συνεισφορά αυτή παρέμεινε 

σημαντική και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παρά τις συνεχόμενες προκλήσεις που 

αντιμετώπισε η χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία  της συνεισφοράς του Ομίλου στη δημιουργία αξίας για την εθνική 

οικονομία και την υποστήριξη της απασχόλησης αλλά και της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη του ο Όμιλος διαπίστωσε την ανάγκη για την αποτίμηση του κοινωνικο-οικονομικού του 

αποτυπώματος, σύμφωνα με αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία (Παραρτήματα 

– Μεθοδολογία). 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της κοινωνικής και οικονομικής επίδρα-

σης  του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ελλάδα, αποτυπώνοντας την ευρύτερη υποστήριξή του στην 

οικονομική ανάπτυξη, στην δημιουργία θέσεων εργασίας, και την ταυτόχρονη συμβολή του στην 

επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.. 

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αναλύει τα άμεσα, έμμεσα και επαγόμενα οφέλη της λειτουργίας 

του Όμιλου στην εγχώρια οικονομία και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στην υποστήριξη 

της απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, εγχώριων προμηθευτών και συνεργατών, αλλά και 

στα φορολογικά έσοδα του κράτους. Παράλληλα, περιγράφεται η επέκταση αυτών των επιδρά-

σεων που προκύπτουν μέσα από τις δραστηριότητες του Ομίλου, στην ενίσχυση της ευρύτερης 

κοινωνίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η περίοδος αναφοράς της μελέτης καλύπτει το έτος 2021 και πραγματοποιήθηκε με την υποστή-

ριξη του τμήματος υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος. 
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Επιλεγμένα στοιχεία

Κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ελλάδα το 2021

   Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Oμίλου γεκ τερνα στην ελλάδα το 2021 είχε ως αποτέλεσμα:

*Ως «συνολικές» ή «συνολική» αναφέρεται το άθροισμα των άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων επιδράσεων του Ομίλου ως προς τις θέσεις εργασίας, την προστιθέμενη αξία και τους φόρους.

Την υποστήριξη

6 θέσεων εργασίας
στην ευρύτερη οικονομία για κάθε θέση εργασίας

που προσφέρει ο Όμιλος

Την υποστήριξη του εισοδήματος

54.304 ατόμων
στην ελληνική κοινωνία

Την συμβολή στη δημιουργία

30.403 €
προστιθέμενης αξίας για κάθε θέση εργασίας

που υποστηρίζεται από τον Όμιλο στην Ελλάδα

Την υποστήριξη

20.886 συνολικών θέσεων εργασίας*
που αντιστοιχούν σε 0,55% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα

Τη συνολική συμβολή του Ομίλου σε

635 εκ. €* προστιθέμενη αξία
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,35% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)

Τη συνολική συνεισφορά

264 εκ. €* σε φόρους
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,4% των φορολογικών εσόδων του κράτους
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Περιγραφή Ομίλου 

Ο  Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν  

από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επι-

χειρηματικούς ομίλους. Δημιουργήθηκε 

από τη συγχώνευση των εταιρειών ΓΕΚ 

και ΤΕΡΝΑ, δύο εκ των μεγαλύτερων κα-

τασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα. 

Σήμερα, η επιχειρηματική του δραστηρι-

ότητα έχει επεκταθεί τόσο γεωγραφικά, 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς 

και κλαδικά, σε τομείς όπως η παραγω-

γή και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, 

η διαχείριση απορριμμάτων, η εξόρυξη 

λευκόλιθου και η παραγωγή μαγνησίτη, 

η διαχείριση εγκαταστάσεων καθώς και 

η λειτουργία έργων υποδομών μέσω πα-

ραχωρήσεων, κατέχοντας ηγετική θέση. 

Εστιάζοντας στην οικονομική ανάπτυ-

ξη με σεβασμό στις αρχές αειφορίας, ο 

Όμιλος επιδιώκει την αποτίμηση του κοι-

νωνικο-οικονομικού του αποτυπώματος 

στην Ελλάδα. 

Προφίλ και δραστηριότητα Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
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Δραστηριότητες του Ομίλου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μέσω της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην 

κατασκευή εξειδικευμένων και απαιτητικών κατασκευα-

στικών έργων και υποδομών όπως οδικά και σιδηροδρο-

μικά δίκτυα, λιμάνια, νοσοκομεία, κλπ.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΔΙΤ

Ο Όμιλος ελέγχει τα έργα παραχώρησης  των 

Αυτοκινητοδρόμων ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ και ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, ενώ συμμετέχει στις εται-

ρείες παραχώρησης ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ,  και 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗ-

ΤΗΣ ΑΕ για την υλοποίηση και εκμετάλλευση 

του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου 

Κρήτης. Επίσης, συνεχίζει τη δραστηριότητά 

του στον Τομέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευ-

σης Σταθμών Αυτοκινήτων συμμετέχοντας 

στη λειτουργία δέκα (10) σταθμών αυτοκινή-

των στην Ελλάδα.

Μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ:

• δραστηριοποιείται σε έργα διαχείρισης 

απορριμμάτων στην Ήπειρο, (ΑΕΙΦΟΡΙ-

ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ), και στην Πελοπόννησο 

(ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ). 

• συμμετέχει στην Ανώνυμη Εταιρεία Παρο-

χής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

– HELLAS SMARTICKET για τις εταιρείες 

Ομίλου ΟΑΣΑ και στην Κοινοπραξία ΤΕΡ-

ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – INDIGITAL – AMCO, 

για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός, Τηλεματική, και Ενιαίο 

Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου 

για τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου 

Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ)». 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, ο Όμιλος πρωταγωνιστεί στην 

παραγωγή καθαρής ενέργειας, ενώ παράλληλα, μέσω του Ομίλου 

ΗΡΩΝ δραστηριοποιείται στο χώρο των Θερμικών Πηγών Ενέργειας 

και της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - REAL ESTATE

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται ακόμα στο τομέα του Real 

Estate, διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο στην Ελ-

λάδα, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, το οποίο περι-

λαμβάνει κέντρα logistics, εμπορικά κέντρα, οικιστικά 

συγκροτήματα, ξενοδοχεία, κ.ά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Μέσω της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο 

μεταλλευτικό τομέα, με εξειδίκευση στην εξόρυξη και επεξεργασία 

λευκόλιθου, καθώς και στην παραγωγή προϊόντων καυστικής και δίπυ-

ρης μαγνησίας, με εξαγωγική κυρίως δραστηριότητα.
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Η αλυσίδα αξίας του Ομίλου στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δραστηριοποιείται σε όλους τους παραπάνω τομείς. Για την παραγωγή των προϊόντων και την προσφορά των υπηρεσιών του στους τελικούς χρήστες (κατά-

ντη αλυσίδα αξίας), ο Όμιλος στηρίζεται σημαντικά στην εφοδιαστική του αλυσίδα. Οι κύριοι προμηθευτές και πάροχοι του Ομίλου απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Ανάντη Αλυσίδα Αξίας Δραστηριότητες Κατάντη Αλυσίδα Αξίας

Κατασκευές

Παραγωγή ηλεκτρισμού 

από ΑΠΕ

Παραγωγή ηλεκτρισμού από 

Θερμικές Πηγές Ενέργειας – 

Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας

Παραχωρήσεις – 

Αυτό/Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Εκμετάλλευση Ακινήτων – 

Real Estate

Λειτουργικός Τομέας 

Λατομείων - Βιομηχανίας

Προμηθευτές υλικών

Αεροπορικές 

Εταιρείες
Επιβάτες

Παροχή καυσίμου 

(φυσικό αέριο)

Κατασκευαστές

Προμηθευτές εξοπλισμού

Πάροχοι υπηρεσιών

Προμηθευτές ενέργειας

Προμηθευτές υλικών 

Μεταφορά και διανομή μέσω του Εθνικού Δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας

(Υποσταθμοί, γραμμές μεταφοράς, γραμμές διανομής)

Προμηθευτές εξοπλισμού

Οδηγοί
Πωλητές 

Λιανικής

Πάροχοι ενέργειας
Πελάτες 

(Ιδιώτες ή του Δημοσίου)

Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρικής ενέργειας 

(Υποσταθμοί, γραμμές μεταφοράς, γραμμές 

διανομής)

Ενοικιαστές

Διανομή προϊόντων

Υπεργολάβοι Χρήστες των υποδομών

Καταναλωτές

Αγοραστές

Βιομηχανίες

(φαρμακευτική, ζωοτροφών, κ.ά.)

Προμήθεια ηλεκτρικής 

ενέργειας για τη 

λειτουργία των σταθμών

Προμήθεια καυσίμων και υλικών για σκοπούς 

λειτουργίας και συντήρησης

(H2 για ψύξη, ειδικά χημικά, λάδια για συντήρηση 

στροβίλων)

Βιολογικές πρώτες ύλες

(απόβλητα από γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις, 

καλαμπόκι ή/και άλλες βιολογικές πρώτες ύλες)

Προμηθευτές 

πρώτων υλών

Προμηθευτές 

εξοπλισμού

Άνεμος
Ηλιακή 

ακτινοβολία

Νερό ποταμών 

(υδροηλεκτρικοί σταθμοί)

Κατασκευαστές

Υπεργολάβοι

Πάροχοι 

υπηρεσιών

Προμηθευτές 

εξοπλισμού

Εταιρείες

ασφάλειας

Πάροχοι 

ενέργειας/νερού

Προμηθευτές 

υλικών
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Άμεση αξία που δημιουργεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

Άμεση προστιθέμενη αξία

Το 2021, ο Όμιλος δημιούργησε άμεσα από τις εμπορικές και παραγωγικές του δραστηριότητες, προστιθέμενη αξία ίση με 69 εκ. €.

Άμεση συμβολή στα φορολογικά έσοδα για το Κράτος

Η άμεση συνεισφορά του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα φορολογικά έσοδα του Κράτους, λαμβάνει χώρα μέσω της καταβολής χρηματικών ροών 

προς το ελληνικό κράτος που περιλαμβάνουν κυρίως φόρους από την παραγωγή και διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών του, καθώς 

και από τις εργοδοτικές εισφορές στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης για το ανθρώπινο δυναμικό που αξιοποιεί.

Άμεσες θέσεις εργασίας 

Ο Όμιλος έχει ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, απασχολώντας συνολικά 3.074 εργαζομένους  σε καθεστώς πλήρους ή/και μερικής απασχό-

λησης, μόνιμης ή/και προσωρινής. Η υποστήριξη του Ομίλου με τη δημιουργία άμεσων θέσεων εργασίας στην απασχόληση της χώρας είναι 

σημαντική, και αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,08% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα για το έτος 2021. 

€69 εκ.
Άμεση προστιθέμενη αξία

€44 εκ.
Άμεση συμβολή σε φόρους

3.074
Άμεσες θέσεις εργασίας 

Άμεση κοινωνικο-οικονομική επίδραση Ομίλου – 2021
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Έμμεση αξία που δημιουργεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

στην εφοδιαστική αλυσίδα 

Έμμεση προστιθέμενη 

αξία

Η έμμεση προστιθέμενη αξία, η οποία δη-

μιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των αγορών 

που πραγματοποίησε ο Όμιλος από Έλλη-

νες προμηθευτές το έτος 2021, ανέρχεται 

σε 443 εκ. €. Η προστιθέμενη αυτή αξία 

προκύπτει από την αξία που διανέμεται 

στους προμηθευτές του Ομίλου, αλλά και 

στους προμηθευτές αυτών. Οι κυριότε-

ροι κλάδοι προμηθευτών στους οποίους 

η δραστηριότητα του Ομίλου συνέβαλε 

στη δημιουργία έμμεσης προστιθέμενης 

αξίας κατά τη διάρκεια του έτους 2021 

παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα:

€443 εκ.
Έμμεση προστιθέμενη αξία μέσω 

αγορών από Έλληνες προμηθευτές 

το έτος 2021

Έμμεση συμβολή στα φορολογικά έσοδα για το Κράτος

Η έμμεση συμβολή του Ομίλου στα φορολογικά έσοδα του ελληνικού κράτους, ανέρχεται σε 172 εκ. € 

για το 2021. Η συμβολή αυτή αφορά στην πληρωμή φόρων από την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου, 

ως απόρροια της παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών στον Όμιλο.

€172 εκ.
Έμμεση συμβολή 

σε φόρους το 2021

Κλάδοι προμηθευτών με τη μεγαλύτερη επίδραση έμμεσης προστιθέμενης αξίας από τη δραστηριότητα του Ομίλου (εκ. €) - 2021

70,2   

46,6   

42,0   

35,8   

33,3   

33,3   

24,7   

19,4   

15,8   

15,5   

106,4   

Κατασκευές 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Δραστηριότητες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

Λοιποί κλάδοι

Έμμεση προστιθέμενη αξία (εκ. €)Kλάδοι εθνικής οικονομίας 
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Κλάδοι προμηθευτών με τη μεγαλύτερη υποστήριξη έμμεσων θέσεων εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα από τη δραστηριότητα του Ομίλου - 2021

 3.469   

 1.875   

 1.087   

 1.017   

 861   

 816   

 682   

 520   

 437   

 377   

 2.931 

Κατασκευές 

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες· δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

Λιανικό εμπόριο, εκτος από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Δημόσια διοίκηση και άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και ερευνών δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους διοικητικές 

δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

Λοιποί κλάδοι

Έμμεσες θέσεις εργασίας 

Οι έμμεσες θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται 

στην εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου ανέρχονται 

για το 2021 σε 14.072. Οι θέσεις αυτές αφορούν στις 

θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στους κλά-

δους των προμηθευτών, λόγω της αγοράς των προ-

ϊόντων και υπηρεσιών από τον Όμιλο για την εκτέ-

λεση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Οι 

κλάδοι προμηθευτών, στους οποίους η δραστηριό-

τητα του Ομίλου έχει κύρια επίδραση στη δημιουρ-

γία θέσεων εργασίας απεικονίζονται συγκεντρωτι-

κά στο παρακάτω σχήμα:

14.072
Έμμεσες θέσεις εργασίας

Έμμεσες θέσεις εργασίας Kλάδοι εθνικής οικονομίας 
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Επαγόμενη αξία που δημιουργεί 

ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ελλάδα 

Επαγόμενη προστιθέμενη αξία

Μέσα από τις δαπάνες του εισοδήματος των εργαζομένων και των εργαζομένων των προμηθευτών του Ομίλου στην ευρύτερη οικονομία, η 

επαγόμενη προστιθέμενη αξία, προέκυψε για το έτος 2021 ίση με 123 εκ. €.  

Επαγόμενη συμβολή στα φορολογικά έσοδα για το Κράτος 

Η επαγόμενη συνεισφορά του Ομίλου στα φορολογικά έσοδα του κράτους, ανέρχεται σε 48 εκ. €. Οι επαγόμενοι φόροι είναι αυτοί που 

προκύπτουν από τις δαπάνες του εισοδήματος των εργαζομένων του Ομίλου και των εργαζομένων των προμηθευτών του Ομίλου στην 

ευρύτερη οικονομία.

Επαγόμενες θέσεις εργασίας του Ομίλου στην Ελλάδα

Οι επαγόμενες θέσεις εργασίας, δηλαδή οι θέσεις που δημιουργήθηκαν σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ως αποτέλεσμα των 

δαπανών των εργαζομένων του Ομίλου και αυτών των προμηθευτών του,  υπολογίστηκαν σε 3.740 θέσεις εργασίας το 2021.

€123 εκ.
Επαγόμενη προστιθέμενη αξία

€48 εκ.
Επαγόμενη συμβολή σε φόρους

3.740
Επαγόμενες θέσεις εργασίας

Επαγόμενη κοινωνικο-οικονομική επίδραση Ομίλου -2021
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Συγκριτικά αποτελέσματα

Η συνολική συμβολή  του Ομίλου (άμεση, έμμεση και επα-

γόμενη) σε προστιθέμενη αξία ανέρχεται σε 635 εκ. € και 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,35% στο ΑΕΠ της χώρας. Η έμμε-

ση οικονομική αξία προκύπτει σημαντικά μεγαλύτερη από 

την άμεση και επαγόμενη, γεγονός που οφείλεται στην υπο-

στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών από τον Όμιλο για την 

αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την 

επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Επιπλέον, η συνολική συνεισφορά του Ομίλου στα φορολο-

γικά έσοδα του κράτους για το 2021 ανέρχεται σε 264 εκ. € 

και αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,39% του συνόλου των φο-

ρολογικών εσόδων του κράτους. Η έμμεση και η επαγόμε-

νη συνεισφορά του Ομίλου σε φόρους προκύπτει 5 φορές 

μεγαλύτερη συγκρινόμενη με την άμεση συνεισφορά του, 

διαφορά η οποία οφείλεται κυρίως στους φόρους που κα-

ταβάλλουν οι προμηθευτές του Ομίλου, λόγω των αγορών 

προϊόντων και υπηρεσιών από αυτούς για την συνέχιση των 

επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. 

Τέλος, η δραστηριότητα του Ομίλου υποστηρίζει τη δημι-

ουργία συνολικά 20.886 θέσεων εργασίας (άμεσες, έμμεσες 

και επαγόμενες). Για κάθε άμεση θέση εργασίας στον Όμιλο 

υποστηρίζονται περίπου 6 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη 

ελληνική οικονομία, (έμμεσες και επαγόμενες). Επιπλέον, 

μέσα από την υποστήριξη των 20.886 θέσεων εργασίας στην 

Ελλάδα από τη δραστηριότητα του Ομίλου, υποστηρίζεται το 

εισόδημα 54.304 ατόμων στη χώρα. Επισημαίνεται επίσης, 

ότι η συνολική προστιθέμενη αξία για κάθε θέση εργασίας 

που υποστηρίζεται από τον Όμιλο είναι ίση με 30.403 €. 

Συνολική προστιθέμενη αξία (εκ. €) στη χώρα 

από τη δραστηριότητα του Ομίλου το 2021

Συνεισφορά σε φόρους προς το κράτος (εκ. €) 

από τη δραστηριότητα του Ομίλου το 2021

Θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται στη χώρα 

από τη δραστηριότητα του Ομίλου το 2021

123 48  3.740   

69
44 3.074

443

172
 14.072

Επαγόμενη 

προστιθέμενη αξία

Επαγόμενη

συνεισφορά σε φόρους

Επαγόμενες θέσεις 

εργασίας

Άμεση

προστιθέμενη αξία

Άμεση

συνεισφορά 

σε φόρους

Άμεσες 

θέσεις εργασίας

Έμμεση

προστιθέμενη αξία

στην εφοδιαστική 

αλυσίδα

Άμεση

συνεισφορά σε φόρους

στην εφοδιαστική

αλυσίδα 

Έμμεσες 

θέσεις εργασίας 

στην εφοδιαστική 

αλυσίδα 

Συνολική προστιθέμενη αξία από τη δραστηριότητα του Ομίλου 

(άμεση, έμμεση, επαγόμενη) - 2021
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Επενδύσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Υποστήριξη της κοινωνίας

Το όραμα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί η συ-

νέχιση της ισχυρής παρουσίας του Ομίλου στην 

ευρύτερη περιοχή, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων και συμβάλλοντας παράλληλα στη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχο αποτελεί η δημιουργία 

αξίας στους πελάτες και στους προμηθευτές του 

Ομίλου, παρέχοντας προηγμένα έργα με υψηλές 

προδιαγραφές ασφαλείας, ποιότητας και βιώσιμης 

ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, o Όμιλος για το 

2021 πραγματοποίησε επενδύσεις 

€3,54 εκ. 
για την υποστήριξη κοινωνικών 

αναγκών.

Επιπλέον, σε περιοχές ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, προσφέρονται εκπτώσεις 

ρεύματος στους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών. Η υποστήριξη ανέρχεται 

σε ποσοστό 3% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων από τη λειτουργία 

του κάθε αιολικού και υδροηλεκτρικού έργου.

Το 2021 διανεμήθηκαν 

€5,64 εκ.
σε δήμους όπου αναπτύσονται 

έργα ΑΠΕ

Στην ενίσχυση κέντρων υγεί-

ας και νοσοκομείων σε εθνι-

κό επίπεδο, μέσω της παρο-

χής εξοπλισμού και δωρεάν 

κατασκευαστικών εργασιών, 

όπως στο Νοσοκομείο Ευ-

αγγελισμός.

Στην δημιουργία σχολικών 

υποδομών σε πληγέντες 

περιοχές από σεισμό, όπως 

στο Δαμάσι Τυρνάβου. 

Στην πραγματοποίηση χορη-

γιών, πολιτιστικών και εκπαι-

δευτικών πρωτοβουλιών σε 

όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτε-

ρη συνεισφορά του Ομίλου 

για το 2021 στην υποβρύχια 

αρχαιολογική ανασκαφική 

έρευνα στο θαλάσσιο χώρο 

της Κάσου.

Στην παροχή μηχανημάτων 

έργου στην Πολιτική Προ-

στασία και στο Πυροσβε-

στικό Σώμα για την απο-

κατάσταση πυρόπληκτων 

περιοχών.

Στη δημιουργία προγράμμα-

τος στήριξης επαγγελματι-

κών πρωτογενούς τομέα στο 

Δήμο Μαντουδίου -Λίμνης 

-Αγίας Άννας.

Η υποστήριξη αυτή αφορούσε: 
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Ενίσχυση 

για την προστασία 

του περιβάλλοντος 

Η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση 

του αποτυπώματος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απο-

τελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του Ομίλου. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2021 ο Όμιλος προέβη 

ενδεικτικά στις παρακάτω ενέργειες:

Εισαγωγή των πρώτων μακροχρόνιων Συμβάσεων Πώλησης Ενέργειας (PPAs) στην Ελλάδα από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

και τον Όμιλο ΗΡΩΝ για την άμεση πρόσβαση των καταναλωτών στην πράσινη ενέργεια.

Έκδοση εγγυήσεων προέλευσης από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και Πράσινες Υπηρεσίες «Ενέργεια Μπρο-

στά» από τον ΗΡΩΝ για την προώθηση της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ.

Μέριμνα για την εκπόνηση μελετών και προσαρμογή στο στάδιο της κατασκευής και της λειτουργία 

έργων για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας και το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των έρ-

γων στο περιβάλλον.

Μέριμνα για την αποκατάσταση περιοχών και εργοταξιακών χώρων έργων, όπως η εκτέλεση εργασιών 

αποκατάστασης, αναδάσωσης και ανάπλασης 280 στρεμμάτων κατά το έτος 2021.

Υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων με προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης. 
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Μεθοδολογία

Για τον υπολογισμό της κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης του Ομίλου Εταιριών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  χρησιμοποιήθηκε το 

μοντέλο «εισροών-εκροών (input-output analysis)». Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία βασίζεται στη χρήση πινάκων 

εισροών-εκροών, οι οποίοι απεικονίζουν τις ροές προϊόντων ή/και υπηρεσιών μεταξύ διαφορετικών κλάδων της οικο-

νομίας, όπως προκύπτουν από τις αγορές και πωλήσεις μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. 

Οι εισροές αφορούν στις αγορές ή καταβολές τιμημάτων προς εργαζομένους, προμηθευτές, και το ελληνικό κράτος 

για την αγορά των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τις καταβολές χρηματικών ροών προς το 

κράτος για την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών του Ομίλου.  Μέσω του μοντέλου «εισροών-εκρο-

ών (input-output analysis)» υπολογίστηκε η επίδραση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιρειών του Ομίλου, 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας εισροών προς άλλους κλάδους της οικονομίας, αλλά και τελικά προς την ευρύτερη 

εθνική οικονομία. 

Οι επιδράσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ελλάδα αναλύονται σε τρεις κατηγορίες: τις άμεσες, τις έμμεσες και τις 

επαγόμενες επιδράσεις. 

Οι άμεσες επιδράσεις αφορούν στην αξία που δημιουργείται και διανέμεται άμεσα από τις δραστηριότητες του Ομίλου 

στα ενδιαφερόμενα μέρη του, δηλαδή από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καταβολή μισθωμάτων των εργαζομέ-

νων, καθώς επίσης και των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται από τον Όμιλο απευθείας προς 

το κράτος.

Οι έμμεσες επιδράσεις προκύπτουν από την αξία που διανέμεται έμμεσα από τις δραστηριότητες του Ομίλου, μέσω 

των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών από τους προμηθευτές του. Οι επιδράσεις αυτές επεκτείνονται περαιτέρω 

και στους προμηθευτές των προμηθευτών του Ομίλου, λόγω των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών των προμηθευ-

τών αυτών από άλλους κλάδους δραστηριότητας. Με αυτό τον τρόπο, ο Όμιλος υποστηρίζει έμμεσα τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας στην εφοδιαστική του αλυσίδα, και το εισόδημα των προμηθευτών, ενώ καταβάλλονται και φόροι 

προς το κράτος. 

Οι επαγόμενες επιδράσεις αφορούν στην αξία που διανέμεται στην ελληνική οικονομία, λόγω της κατανάλωσης προ-

ϊόντων και υπηρεσιών από τους εργαζομένους του Ομίλου, καθώς και τους εργαζομένους των προμηθευτών του. 

Αποτέλεσμα αυτής της κατανάλωσης είναι η δημιουργία επαγόμενων θέσεων εργασίας, μισθών και φόρων. 

Πηγές δεδομένων 

Τα πρωτογενή στοιχεία (εισροές) του μοντέλου «εισροών-εκροών» είναι τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης του 

Ομίλου, καθώς και τα υπόλοιπα άμεσα αποτελέσματα (θέσεις εργασίας) από τη δραστηριότητα του Ομίλου. Βασική 

πηγή πρωτογενών στοιχείων του μοντέλου «εισροών-εκροών» αποτέλεσαν η βάση δεδομένων και οι οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου Εταιριών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (έσοδα, εργαζόμενοι, μισθοί, φόροι, καταβολές σε προμηθευτές), 

καθώς και δεδομένα των 65 κλάδων της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με την κλαδική κατηγοριοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). 

Με τη χρήση του μοντέλου «εισροών-εκροών» και τα παραπάνω δεδομένα εισροών,  υπολογίζονται οι εκροές που 

δημιουργούνται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, καθ΄ όλη την αλυσίδα αξίας του. Οι  εκροές 

αυτές αφορούν στην συμβολή του Ομίλου στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στους φόρους του κράτους και 

στην υποστήριξη της απασχόλησης άμεσα, έμμεσα ή και επαγόμενα.  

Παραρτήματα



ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Μεσογείων 85, Αθήνα

info@gekterna.com

+30 210 6968000

Ακολουθήστε μας

https://www.facebook.com/GEKTERNAGroup
https://www.instagram.com/gekterna
https://www.linkedin.com/company/gek-terna/
https://www.youtube.com/channel/UCq6rQe-DS5hGvfzGpYmC7dQ

