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435MW

Ισχύς Σταθμού ΗΡΩΝ IΙ

Η πρώτη ηλεκτροπαραγωγική μονάδα, ΗΡΩΝ Ι,

ισχύος 147 MW, απαρτίζεται από τρεις (3)
αεροστροβίλους των 49 MW έκαστος.
Η συγκεκριμένη μονάδα διαθέτει ένα μοναδικό
χαρακτηριστικό συγκριτικά με τις υπόλοιπες
εγχώριες μονάδες παραγωγής και σημαντικό
πλεονέκτημα για το διασυνδεδεμένο Ελληνικό

Σύστημα: εκείνο της ταχύτατης εκκίνησης με
απόδοση της μέγιστης ισχύος της, σε 20
μόλις λεπτά!

Η δεύτερη μονάδα, ΗΡΩΝ ΙΙ, ισχύος 435 MW, είναι από τις πιο σύγχρονες και τεχνολογικά 

άρτιες που διαθέτει ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής. 

Με απόδοση 58%, όταν ο μέσος όρος της απόδοσης των εγκατεστημένων 

στην Ελλάδα μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, δεν ξεπερνά το 

54%, κατατάσσεται στην κορυφή της τεχνολογίας. Η υψηλή απόδοση της μονάδας 

μεταφράζεται σε μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και, επομένως, σε χαμηλές εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που καθιστούν τη συγκεκριμένη μονάδα την πλέον φιλική 

προς το περιβάλλον μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, μετά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας..

ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Ο ΗΡΩΝ, προσέβλεπε στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το 2000. 

Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με καύσιμο το φυσικό αέριο, 

ανέρχεται σε 582 MW.

147MW

Ισχύς Σταθμού ΗΡΩΝ Ι





Πρόγραμμα Προσφοράς Οικιακών Παροχών -

50% 
Έκπτωση 

Συνέπειας

UP ΟΜΙΛΙΚΟ

ΗΡΩΝ UP ΟΜΙΛΙΚΟ
Αρχική Χρέωση 

Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρέωση Ηλεκτρικής 

Ενέργειας με Έκπτωση 

Συνέπειας 50%

Χρέωση Ημερήσιας Κατανάλωσης (€/kWh) 0,1100 0,0550

Χρέωση Νυχτερινής Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0785 0,03925

Χρέωση Μηνιαίου Παγίου (€/30ημέρες) 2,90

*Οι χρεώσεις Νυχτερινής κατανάλωσης αφορούν μόνο παροχές με Νυχτερινό Μετρητή 

** Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:

✓ Παρέχεται έκπτωση συνέπειας 50% η οποία εφαρμόζεται επί των χρεώσεων Ενέργειας του τιμολογίου και αποδίδεται σε κάθε λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό),

εφόσον έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο προηγούμενος.

✓ Στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας θα αναγράφεται η αρχική τιμή χρέωσης ενέργειας. Εφόσον ο πελάτης πληρώσει εμπρόθεσμα, στον επόμενο λογαριασμό

θα αποδοθεί το 50% έκπτωση συνέπειας.

✓ Πρόγραμμα με σύμβαση 24μηνης διάρκειας για διασφάλιση τιμής & προνομίου έκπτωσης 50%.

✓ Οι χρεώσεις ενέργειας αφορούν αποκλειστικά στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας υπό την προϋπόθεση μη

ενεργοποίησης του δικαιώματος του προμηθευτή να εφαρμόσει όρους αναπροσαρμογής και δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

✓ Σε περίπτωση αποχώρησης πριν την συμπλήρωση των 24 μηνών, η ρήτρα πρόωρης αποχώρησης διαμορφώνεται βάσει του παρακάτω πίνακα ανάλογα με τον μήνα

παύσης εκπροσώπησης του μετρητή:



Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Μηδενικήεγγύησηεφόσον ο πελάτης επιλέξει αυτόματη εξόφληση λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής.

Επιβράβευση με επιστροφή του 25% της συνολικής εγγύησης με τη συμπλήρωση κάθε έτους συνεργασίας, εφόσον

δεν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές και δεν ενεργοποιήσει εξόφληση λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής.

Μηνιαία έκδοση λογαριασμών.

ΥπηρεσίαMyΗΡΩΝ για να έχετε άμεση πρόσβαση στις παροχές και στους λογαριασμούς σας.

Υπηρεσίαe-Bill για τους πελάτες που επιθυμούν να λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά.

Υπηρεσία Μέτρα Μόνος σου ώστε να μπορείς να εκδίδεις εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε μήνα για την ποσότητα

του ρεύματος που πραγματικά καταναλώνεις.

Υπηρεσία «YELLOWS» . Οι πελάτες που είναι μέλη του προγράμματος «Yellows» της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., εφόσον

επιλέξουν την εξόφληση του Λογαριασμού τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμής MyΗΡΩΝ κερδίζουν

δέκα (10) «yellows» για κάθε 1€ συναλλαγής, τα οποία εξαργυρώνουν με άμεση πίστωση του αντίστοιχου ποσού στο

Λογαριασμό τους.



Διάρκεια ισχύος της προσφοράς:

Έναρξη: 22/04/2021 - Λήξη: 31/07/2021

Ευχαριστούμε


