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Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά µε χαρά σας ανακοινώνει πως στα πλαίσια της δράσης για πρόσθετες
παροχές προς τα Μέλη του, εξασφάλισε σε συνεργασία µε την εταιρεία ΗΡΩΝ, ειδικές προνοµιακές*
µειωµένες χρεώσεις στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Τώρα τα Μέλη του Ιατρικού Συλλόγου µπορούν να απολαµβάνουν όχι µόνο τις πιο ανταγωνιστικές
τιµές αλλά και µοναδικά προνόµια από τον πρώτο καθετοποιηµένο παραγωγό και προµηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά!

Τώρα τα Μέλη του Ιατρικού Συλλόγου επωφελούνται άµεσα µε ειδική προνοµιακή έκπτωση
�ΕΣΜΕΥΤΙΚΑ σε�ΕΣΜΕΥΤΙΚΑ σε
� 25% επί της καθαρής αξίας της τιµολογούµενης kwh ηλεκτρικής ενέργειας στα τιµολόγια

οικιακών παροχών (Γ1, Γ1Ν), και
� 20% µειωµένες ανταγωνιστικές χρεώσεις στις επαγγελµατικές παροχές (Γ21, Γ22) µε

επιβράβευση Συνέπειας 5%

χωρίς κρυφές χρεώσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου από τον πιο αξιόπιστο προµηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας

*Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 30/06/2017



Προγράµµατα για Οικιακές Παροχές

Για όσους οικιακούς καταναλωτές που έχουν ηµερήσιο µετρητή

Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεταιΦ.Π.Α

Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεταιΦ.Π.Α

Για όλους τους οικιακούς καταναλωτές που έχουν αυξηµένη νυχτερινή κατανάλωση.



Προγράµµατα για Επαγγελµατικές Παροχές

Τα Business 21/Industry 21 απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, που η παροχή τους
έχει Συµφωνηµένη Ισχύ µέχρι 25 kVA.

� Έκπτωση Συνέπειας 5% σε εµπρόθεσµους λογαριασµούς

� Ανταγωνιστικές χρεώσεις µειωµένες 20% σε σύγκριση µε τον

βασικό ανταγωνιστή και,

� Χωρίς πάγιο για πάντα

� Προκαταβολή/Εγγύηση το ίδιο χρηµατικό ποσό το οποίο είχε

καταβληθεί στον προηγούµενο προµηθευτή.
Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεταιΦ.Π.Α

Τα Business22 /Industry 22 απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις, που η παροχή τους έχει Συµφωνηµένη Ισχύ από 35 ως
250 kVA. Η εκκαθαριστική χρέωση στο λογαριασµό υπολογίζεται µε βάση την µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

� Έκπτωση Συνέπειας 5% σε εµπρόθεσµους λογαριασµούς

� Ανταγωνιστικές χρεώσεις µειωµένες 20% σε σύγκριση µε τον

βασικό ανταγωνιστή

� Μηδενική Χρέωση Ισχύος (0 Ευρώ)

� Χωρίς πάγιο για πάντα

� Προκαταβολή/Εγγύηση το ίδιο χρηµατικό ποσό το οποίο είχε

καταβληθεί στον προηγούµενο προµηθευτή.
Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεταιΦ.Π.Α

*Ελάχιστη διάρκεια σύµβασης προµήθειας 12 µήνες



Επιπλέον Οφέλη

� Επιβράβευση 1% στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιµολογίου σε περίπτωση 
αυτόµατης εξόφλησης των λογαριασµών µέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής 
τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας

� Μηδενική εγγύηση/προκαταβολή µέσω της ενεργοποίησης της παραπάνω πάγιας 
εντολής

� Επιβράβευση καλής και σταθερής συνεργασίας µε Επιστροφή του 25% της 
συνολικής προκαταβολής µε την συµπλήρωση κάθε ενός (1) πλήρους έτους 
συνεργασίας, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλέςσυνεργασίας, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές

� Άµεση Εξυπηρέτηση από εξειδικευµένο προσωπικό

� �έσµευση Σταθερής Τιµής: Η ΗΡΩΝ εγγυάται ότι το προσφερόµενο τίµηµα θα 
παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο, από την υπογραφή της σύµβασης προµήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά την διάρκεια του εκάστοτε προγράµµατος

� Εγγύηση/προκαταβολή, το ίδιο χρηµατικό ποσό το οποίο είχε καταβληθεί στον 
προηγούµενο προµηθευτή

� Χωρίς Κρυφές Χρεώσεις



Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις

Ρυθµιζόµενες (Μονοπωλιακές) Χρεώσεις, οι οποίες ορίζονται διοικητικά και υπολογίζονται για όλους τους 
καταναλωτές µε τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τον Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχετε επιλέξει.

Αναλυτικότερα, οι Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις είναι οι εξής:

� Χρήση )ικτύου Μεταφοράς & Λοιπές Επιβαρύνσεις (δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και

ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς καθώς και χρεώσεις από τη νοµοθεσία για τη εύρυθµη

λειτουργία της αγοράς),

� Χρήση )ικτύου )ιανοµής (δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του )ικτύου

)ιανοµής Μέσης και Χαµηλής Τάσης)

� Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ – αφορούν στο αυξηµένο κόστος προµήθειας ηλεκτρικής

ενέργειας στους καταναλωτές των µη διασυνδεδεµένων νησιών και στην προµήθεια

ηλεκτρικής ενέργειας µε ειδικό τιµολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές)

� Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αερίου Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)



Απαραίτητα #ικαιολογητικά (1/2)

Προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι η υποβολή αντίγραφου ταυτότητας µέλους του
συλλόγου.

Περίπτωση 1 Περίπτωση 2 

• Η επωνυµία στον λογαριασµό είναι ίδια µε τον αιτούντα και υπογράφοντα 

την αίτηση 

• Η επωνυµία στον λογαριασµό δεν είναι ίδια µε τον αιτούντα και 

υπογράφοντα την αίτηση και… 

• ο αιτών είναι ενοικιαστής του ακινήτου 

1. Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

2. Υπογεγραµµένοι Γενικοί Όροι Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

3. Υπογεγραµµένοι Ειδικοί Όροι (όπου υπάρχουν) Σύµβασης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

4. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (και τις δύο όψεις στην περίπτωση της 

Τα ίδια δικαιολογητικά µε αυτά που αναφέρονται στην Περίπτωση 1, και επιπλέον… 

7. Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων 
µίσθωσης ακινήτου (έγγραφο Taxisnet) 

 

 4. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (και τις δύο όψεις στην περίπτωση της 
ταυτότητας), 

5. Αντίγραφο και των δύο όψεων του τελευταίου λογαριασµού ρεύµατος (δεν 
γίνονται δεκτές αιτήσεις όπου ο λογαριασµός ρεύµατος παρουσιάζει 
ληξιπρόθεσµες οφειλές), 

6. Ένδειξη(εις) µετρητή. 

 

 

 

 

 

Περίπτωση 3 Περίπτωση 4 

• Η επωνυµία στον λογαριασµό δεν είναι ίδια µε τον αιτούντα και 
υπογράφοντα την αίτηση και… 

• ο αιτών είναι Ιδιοκτήτης του ακινήτου 

• Η επωνυµία στον λογαριασµό δεν είναι ίδια µε τον αιτούντα και 
υπογράφοντα την αίτηση και… 

• ο αιτών επιθυµεί να εκδίδεται ο λογαριασµός ρεύµατος στο όνοµά του 
(περιπτώσεις συγγένειας, κληρονοµιές, κλπ) 

Τα ίδια δικαιολογητικά µε αυτά που αναφέρονται στην Περίπτωση 1, και επιπλέον… 

8. Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας, 

8.1. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν συνιδιοκτήτες απαιτείται επιπλέον 
επικυρωµένη εξουσιοδότηση των άλλων συνιδιοκτητών (Υπεύθυνη 
Aήλωση του Νο.1599/1986), ώστε να πραγµατοποιηθεί η αλλαγή 
προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Τα ίδια δικαιολογητικά µε αυτά που αναφέρονται στην Περίπτωση 1, και επιπλέον… 

9. Επικυρωµένη εξουσιοδότηση του προσώπου που αναγράφεται στον 
λογαριασµό ρεύµατος (Υπεύθυνη Aήλωση του Νο.1599/1986), ώστε να 
πραγµατοποιηθεί η αλλαγή προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας 



Απαραίτητα #ικαιολογητικά (2/2)

Περίπτωση 5 – Επαγγελµατίες 

• Eλεύθεροι Επαγγελµατίες/Εταιρίες  

Τα ίδια δικαιολογητικά µε αυτά που αναφέρονται στην Περίπτωση 1, και επιπλέον… 

14. τη σφραγίδα της εταιρίας, 
15. αποδεικτικό του ΑΦΜ (οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο), 
16. αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακινήτου 

ή αντίγραφο του συµβολαίου ιδιοκτησίας 

Επιπλέον δικαιολογητικά που χρειάζονται ανάλογα µε τη µορφή της εταιρίας είναι:  

ΟΕ ή ΕΕ: αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας στο οποίο ορίζονται ο/οι 
εκπρόσωπος/οι της 

ΕΠΕ: αντίγραφο Καταστατικού από την Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)  
απόσπασµα Πρακτικών του 2ιοικητικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του απόσπασµα Πρακτικών του 2ιοικητικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του 
εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας 

ΑΕ/ΝΠΙ�: αντίγραφο του ΦΕΚ, στο οποίο δηµοσιεύεται το καταστατικό της Εταιρίας 
καθώς και τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού απόσπασµα Πρακτικών 
Τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του 2ιοικητικού Συµβουλίου  
απόσπασµα Πρακτικών του 2ιοικητικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του 
εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας 

ΙΚΕ: αντίγραφο Καταστατικού της ΙΚΕ, το οποίο θα πρέπει να είναι καταχωρηµένο 
στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εµπορικό Μητρώο) και απόφαση της ΙΚΕ µε την οποία θα ορίζεται 
ο 2ιαχειριστής της εταιρείας  

Ι�ΡΥΜΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ: αντίγραφο Καταστατικού του Ιδρύµατος ή του Οργανισµού 

 



Ο Όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, www.gekterna.com

Ο Όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας από τους µεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηµατικούς οµίλους στους τοµείς της
ηλεκτροπαραγωγής από Θερµικές και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), των κατασκευών, της ανάπτυξης και
διαχείρισης ακινήτων και των παραχωρήσεων. Στον τοµέα της Ενέργειας, διαθέτει εγκατεστηµένη και υπό κατασκευή ισχύ
που ξεπερνά πλέον τα 1.500 MW. Ο Όµιλος διατηρεί εκτός των άλλων παρουσία και στις αγορές της Ανατολικής
Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. ∆ιαθέτει δύο εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών,

την µητρική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων στον χώρο των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.

O Όµιλος ENGIE, www.engie.com

Ο Όµιλος ENGIE (πρώην GDF SUEZ) έχει εξελιχθεί ιστορικά µέσω της ιδιωτικοποίησης της Γαλλικής ∆ηµόσιας ΕταιρείαςΟ Όµιλος ENGIE (πρώην GDF SUEZ) έχει εξελιχθεί ιστορικά µέσω της ιδιωτικοποίησης της Γαλλικής ∆ηµόσιας Εταιρείας
Φυσικού Αερίου το 1946. Με την πάροδο του χρόνου αποχώρησε σταδιακά από την παραγωγή και πλέον εµπορεύεται
το «παραγόµενο φυσικό αέριο», προκειµένου να καλύπτει το εµπόριο, τη µεταφορά και την παράδοση φυσικού αερίου.

Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε µέσω της συγχώνευσης µεταξύ της GAZ DE FRANCE και της SUEZ. Συγκεκριµένα, µετά την
απελευθέρωση της Αγοράς Ενέργειας στην Ευρώπη, η GDF SUEZ έχει συµπεριλάβει στις δραστηριότητές της την
παραγωγή ενέργειας καθώς και το εµπόριο ενέργειας. Η ENGIE (πρώην GDF SUEZ) απασχολεί προσωπικό περίπου
218.000 ανθρώπων παγκοσµίως. Ο Όµιλος είναι εισηγµένος στα χρηµατιστήρια του Βελγίου, του Λουξεµβούργου και
του Παρισιού και συµµετέχει στους µεγαλύτερου διεθνείς χρηµατιστηριακούς δείκτες: CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50,

Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone και ECPI Ethical Index EMU.

Η εταιρεία QPI, www.qp.com.qa

Η QPI ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί θυγατρική του Οµίλου QATAR PETROLEUM, που είναι ο κρατικός Όµιλος πετρελαίου
του Κατάρ. Η QPI δραστηριοποιείται ήδη στην Ευρώπη (Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία), τη Βόρειο Αµερική ( ΗΠΑ, Καναδάς),

την Ασία (Σιγκαπούρη, Βιετνάµ) και την Αφρική.



Επικοινωνία

Τα ενδιαφερόµενα Μέλη, για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία ή για την διαδικασία

εγγραφής στο πρόγραµµα, θα πρέπει να επικοινωνούν αποκλειστικά, στα παρακάτω στοιχεία

της BFS Group (Επίσηµος Συνεργάτη ΗΡΩΝ), µέχρι τις 30/06/2017.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Προγράµµατος:

Κα Κρασσά Ειρήνη

Tel : 218 218 91 20

Fax : 218 218 99 22

Mob : 6939 72 93 72

Eπίσημος Συνεργάτης ΗΡΩΝ

Email: info@businesss.gr


