
   

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2021 

 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΗΡΩΝ: Διαθέτουν τις πρώτες μακροχρόνιες Συμβάσεις Πώλησης 

Ενέργειας (PPAs) στην Ελλάδα 

Οι εταιρείες ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ΗΡΩΝ, μέλη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις 

τους, καινοτομούν και προσφέρουν πρώτες στην ελληνική αγορά τις μακροχρόνιες Συμβάσεις 

Πώλησης Ενέργειας (PPAs).  

Οι δύο εταιρείες προσφέρουν άμεση πρόσβαση των  τελικών καταναλωτών στην πράσινη ενέργεια, 

διαθέτοντας τις πρώτες MWh μέσω «ιδιωτικών» PPAs ανοίγοντας έτσι στην πράξη, το δρόμο για 

φθηνό ρεύμα στη βιομηχανία αλλά και σε μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη υπογραφεί οι τέσσερις (4) πρώτες συμβάσεις με γνωστούς 

βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές, με έναρξη διάθεσης ποσοτήτων ενέργειας ΑΠΕ από 

1/10/2021. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για τη σύναψη αντίστοιχων 

συμβάσεων και με άλλους σημαντικούς ομίλους. 

Τα προσφερόμενα ΡΡΑs απευθύνονται σε μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές 

και απαντούν στις ανάγκες τους για μείωση του κόστους προμήθειας ενέργειας και επίτευξη των 

στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εναρμονίζονται πλήρως με τους στόχους για αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό 

μείγμα της χώρας και στήριξη της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ μέσω διμερών εμπορικών συμβάσεων με 

τελικούς καταναλωτές. 

Τα PPAs είναι ένα ακόμη προϊόν, μετά το πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα ΕΝ.Α, της 

στρατηγικής συνεργασίας δύο κορυφαίων εταιρειών στο χώρο της ενέργειας.  Το ευρύ 

χαρτοφυλάκιο των υπό ανάπτυξη έργων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε συνδυασμό με την επιτυχημένη 

δραστηριοποίηση και το μερίδιο αγοράς της ΗΡΩΝ στην προμήθεια τελικών καταναλωτών, 

παρέχουν τη δυνατότητα κατάκτησης ηγετικής θέσης στην αγορά των «πράσινων PPAs». 

 



   

 

Σχετικά με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

 

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

έχοντας δραστηριότητα στην ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Ηλιακής Ενέργειας, 

Υδροηλεκτρικών και Αντλησοταμιευτικών Έργων, Υβριδικών Συστημάτων παραγωγής και 

αποθήκευσης καθαρής ενέργειας καθώς και Μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων 

και παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα, απόβλητα και βιοαέριο, στην Ελλάδα, την Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό 

πρόγραμμα με στόχο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στην 

επόμενη πενταετία.  

 

Σχετικά με τον Όμιλο ΗΡΩΝ 

  

Ο ΗΡΩΝ, αποτελεί τον 1ο ιδιώτη που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα, στην παραγωγή και 

προμήθεια θερμικής ενέργειας. Λειτουργεί δύο (2) μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

φυσικό αέριο στην Βοιωτία συνολικής ισχύος 582 MW. Περισσότεροι από 260.000 πελάτες σε όλη 

την Ελλάδα εμπιστεύονται τον ΗΡΩΝΑ για την προμήθειά τους σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό 

αέριο.  

 

 

 


