
 
 

 

Δελτίο Τύπου 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022 

 

€ 635 εκατ. η προστιθέμενη αξία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την Ελλάδα  

Οι δραστηριότητες του Ομίλου υποστηρίζουν 20.886 θέσεις εργασίας και το εισόδημα 54.304 ανθρώπων  

 

Την ουσιαστική συμβολή της δραστηριοποίησης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας και στην ευημερία της κοινωνίας, επιβεβαίωσαν τα στοιχεία της μελέτης κοινωνικοοικονομικής 

επίδρασης για το 2021. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη σε συνεργασία με την ΕΥ Ελλάδος, από τις 

δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη χώρα μας το περασμένο έτος, προέκυψαν τα παρακάτω οφέλη 

σε εθνικό επίπεδο: 

• € 635 εκατ. ή 0,35% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) είναι η συνολική προστιθέμενη 

αξία που δημιούργησε ο Όμιλος. 

• € 264 εκατ., δηλαδή 0,4% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους, προήλθαν από τη 

δραστηριότητα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. 

• Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστηρίζει το εισόδημα 54.304 ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία  

• 20.886 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία, ήτοι 0,55% της συνολικής απασχόλησης στην 

Ελλάδα, υποστηρίζονται μέσω των δραστηριοτήτων του Ομίλου.  

• Κάθε 1 άμεση θέση εργασίας που προσφέρει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υποστηρίζει άλλες 6 θέσεις 

εργασίας στην Ελλάδα. 

• € 443 εκατ. είναι η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιουργείται για τους εγχώριους 

προμηθευτές από τις δραστηριότητες του Ομίλου. 

Επιπλέον, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής υποστήριξης που 

υλοποιεί, διέθεσε € 3,54 εκατ. μεταξύ άλλων  για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας εν μέσω της 

πανδημίας, τη δημιουργία σχολικών υποδομών σε σεισμόπληκτες περιοχές (πλήρης ανακατασκευή 

Δημοτικού Σχολείου στο Δαμάσι Τυρνάβου), την παροχή μηχανημάτων έργου στην Πολιτική Προστασία και 

στο Πυροσβεστικό Σώμα για την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών και τη δημιουργία προγράμματος 

στήριξης επαγγελματιών πρωτογενούς τομέα στην Εύβοια, ενώ συνέβαλε στην υλοποίηση πλήθους 

πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών σε όλη την Ελλάδα, μέσω του χορηγικού του προγράμματος.  

Με πολυσχιδή δραστηριότητα σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνιστεί 

στα έργα παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, στην κυκλική οικονομία, στις υποδομές και στις 

παραχωρήσεις, απασχολώντας 4.000 εργαζομένους και προωθώντας προς υλοποίηση επενδύσεις  6,5 δισ. 

ευρώ, που θα δημιουργήσουν περισσότερες από 20.000 νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, μέσα 

στην επόμενη πενταετία.  


