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ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
(για πελάτες περιόδου 11.2018 – 2.2021) 

 

Μοναδιαίες τιμές χρεώσεων για παροχές <1,1 GWh/έτος 
i. Χρεώσεις Προμήθειας 

 

Πρόγραμμα Κατηγορία παροχής Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/ΜWh) Μηνιαίο πάγιο ** 

 
GAS 4U 

 
Αυτόνομη οικιακή 

 
Τιμή Title Transfer Facility* + 0,0095 €/kWh 

 
4,00 € 

 
GAS 4BUSINESS 

 
Επαγγελματική 

 
Τιμή Title Transfer Facility* + 0,0082 €/kWh 

 
4,00 € 

 
GAS 4ALL 

 
Κεντρική θέρμανση 

 
Τιμή Title Transfer Facility* + 0,012 €/kWh 

 
4,00 € 

 
GAS EXCLUSIVE 

 
Ανεξαρτήτως κατηγορίας 

 
Παρέχεται σε πελάτες με 5 ή περισσότερες παροχές, κατόπιν ειδικής ανάλυσης 

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
 

* Τιμή Title Transfer Facility (TTF): Ως τιμή TTF ορίζεται η τιμή που προκύπτει από το εικονικό σημείο διαπραγμάτευσης φυσικού αερίου της Ολλανδίας. Ένα Εικονικό Σημείο Συναλλαγών είναι 
μια πλατφόρμα, στην οποία πραγματοποιούνται χρηματοοικονομικές συναλλαγές φυσικού αερίου, με πρόσβαση μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων. Το TTF παρέχει τη δυνατότητα σε 
συμμετέχοντες της χονδρεμπορικής Ολλανδικής αγοράς φυσικού αερίου να εμπορεύονται συμβόλαια/ποσότητες φυσικού αερίου. Αυτό το σημείο διαπραγμάτευσης, το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα σε ορισμένους εμπόρους στην Ολλανδία να ανταλλάσσουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ιδρύθηκε από την Gasunie το 2003 και λειτουργεί από μια ανεξάρτητη θυγατρική 
της Gasunie, ήτοι από την Gasunie Transport Services B.V., η οποία είναι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ολλανδίας. Η Ελληνική χονδρεμπορική αγορά αερίου 
βασίζεται πρωτίστως στις τιμές των προθεσμιακών προϊόντων φυσικού αερίου (παραγώγων) που εμπορεύονται στο TTF. Συνεπώς, οι τιμές των προθεσμιακών προϊόντων φυσικού αερίου 
του TTF, αντιπροσωπεύουν το κόστος αγοράς του φυσικού αερίου στην Ελληνική χονδρεμπορική αγορά. Το φυσικό αέριο στο TTF διαπρ αγματεύεται σε ευρώ ανά μεγαβάτ-ώρα (€/MWh). 
Tο προθεσμιακό προϊόν του TTF, αποτελεί τη βάση για την τιμολόγηση του αερίου που προμηθεύεται η nrg από τους Εισαγωγείς αερίου της Ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς. Η τιμή TTF 
που η nrg εφαρμόζει στα προγράμματά φυσικού αερίου της ισούται με την τιμή εκκαθάρισης TTF κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, από τον μήνα που τιμολογείται κάθε 
φορά (μήνας αναφοράς), όπως αυτή δημοσιεύεται στον ιστότοπο https://www.powernext.com/futures-market-data. 
** Μήνας = Τριάντα (30) Ημερολογιακές ημέρες 
Οι Χρεώσεις Προμήθειας του ως άνω πίνακα δύνανται να αναπροσαρμοστούν, εφόσον η Τιμή TTF (Title Transfer Facility) που εφαρμόζει η nrg παρουσιάσει ιδιαιτέρως υψηλή διακύμανση, 
ήτοι διακύμανση κάτω του ορίου των 11€/ΜWh (Κατώτατη Τιμή Κόστους) ή άνω του ορίου των 15€/ΜWh (Ανώτατη Τιμή Κόστους). Στην περίπτωση αυτή, το γινόμενο της διαφοράς της Τιμής 
TTF με την ως άνω Κατώτατη ή Ανώτατη Τιμή Κόστους επί της συνολικής κατανάλωσης του Πελάτη για το υπό κρίση χρονικό διάστημα θα δύναται να μετακυληθεί, μέσω επιβολής Ρήτρας 
Αναπροσαρμογής, είτε υπέρ είτε σε βάρος του Πελάτη αντίστοιχα. Οι ως άνω αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους 
λογαριασμούς κατανάλωσης που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη. 

 
ii. Ρυθμιζόμενες και Λοιπές Χρεώσεις 
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις καθορίζονται με αποφάσεις της ΡΑΕ, αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών 
φυσικού αερίου (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και το ελληνικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου) και είναι οι κατωτέρω: 
α) Χρέωση για τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
Είναι το αντάλλαγμα που καταβάλλεται στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) για τη χρήση του Συστήματος Φυσικού Αερίου. 
Υπολογίζεται βάσεις της Απόφασης ΡΑΕ 871/2017 (ΦΕΚ Β' 3720/20.10.2017).Η μοναδιαία τιμή του Κόστους Μεταφοράς για κάθε μήνα υπολογίζεται και χρεώνεται 
βάσει εκτίμησης κατανάλωσης και η διαφορά με το τελικό κόστος μεταφοράς ενσωματώνεται στο μοναδιαίο κόστος επόμενου μήνα. 
β) Χρέωση για τη χρήση του Δικτύου Διανομής 
Είναι το αντάλλαγμα που καταβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής για τη χρήση του Δικτύου Διανομής. Διακρίνεται σε χρέωση ενέργειας και 
χρέωση δυναμικότητας, όπως αυτό καθορίζεται ετησίως με αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και αναρτάται στον ιστότοπο του αρμοδίου κάθε φορά 
διαχειριστή, αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής στην οποία βρίσκεται η εκπροσωπούμενη παροχή, ήτοι: 
i) Για παροχές που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής του νομού Αττικής: https://edaattikis.gr/gr/services/invoice 
ii) Για    παροχές     που     βρίσκονται     εντός     της     γεωγραφικής     περιοχής     του     Νομού     Θεσσαλονίκης     και     της     Περιφέρειας     Θεσσαλίας: 
https://www.edathess.gr/uphresies/timologia/ 
iii) Για παροχές που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, 
Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου: deda.gr/ρυθμιστικό-πλαίσιο-και-νομοθεσία/ επιλέγοντας το αρχείο «τιμολόγιο διανομής». 

 

*Ειδικώς για το έτος 2021 οι χρεώσεις για τη χρήση του Δικτύου Διανομής καθορίζονται ως εξής: 
 

Γεωγραφικό Διαμέρισμα Κατηγορία πελάτη 
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας 

(€/KW/έτος) 
Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας 

(€/KWh) 
 
 

Αττική 

Οικιακός 1,0573054 0,0141934 
Βιομηχανικός/CNG 4,2528639 0,0004844 

Εμπορικός 1,0573054 0,0141934 
Κλιματισμός/Συραγωγή 1,0567248 0,0026164 

 
 

Θεσσαλία 

Οικιακός 0,4314291 0,0105551 
Βιομηχανικός 1,7252177 0,0001535 

Εμπορικός 0,4314291 0,0105551 
CNG 0,0000000 0,0007418 

 
 

Θεσσαλονίκη 

Οικιακός 0,3740376 0,0103554 
Βιομηχανικός 1,4965317 0,0001590 

Εμπορικός 0,3740376 0,0103554 
CNG 0,0000000 0,0009344 

 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Οικιακός 0,5217600584 0,0153816018 
Εμπορικός 0,5730802234 0,0084303153 

Βιομηχανικός 6,4197073435 0,0006404657 
 

Κεντρική Μακεδονία 
Οικιακός 0,6887565614 0,0175638520 

Εμπορικός 0,6990254600 0,0071618954 
Βιομηχανικός 4,4558178311 0,0005042302 

 Οικιακός 1,1576361017 0,0208689526 
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Δυτική Μακεδονία 
Εμπορικός 1,1545169844 0,0166664057 

Βιομηχανικός 6,1623460028 0,0006824683 

 

Στερεά Ελλάδα 

Οικιακός 0,8515837820 0,0202891574 
Εμπορικός 0,8850727875 0,0092352168 

Βιομηχανικός 6,9122981137 0,0005589428 
Διασύνδεση_Αττικής Βοιωτίας 6,8245367846 0,0005564819 

 
Δυτική Ελλάδα 

Οικιακός 0,7204643773 0,0175738810 
Εμπορικός 0,7409977061 0,0114398088 

Βιομηχανικός 3,1928128171 0,0005232952 
 

Ήπειρος 

Οικιακός 0,6659128894 0,0137497549 
Εμπορικός 0,6897288776 0,0096744074 

Βιομηχανικός 3,6113010166 0,0003919253 
Πελοπόννησος Βιομηχανικός 10,7538736395 0,0007257618 

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
 

γ) Λοιπές χρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
1. Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ υπ' αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ. 591 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 43/22.1.2001) και 472/2017 
απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2158/23.6.2017)Τέλος Ασφάλειας Ανεφοδιασμού (ΤΑΕ) - αρ. 73 Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) 
και απόφαση ΡΑΕ 344/2014 (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.2014) 

Κατηγορία τιμολόγησης ΤΑΕ (€/KWh) άνευ ΦΠΑ 6% 

Οικιακή χρήση - 
Επαγγελματική χρήση - 

2. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) - Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016 

Κατηγορία τιμολόγησης ΕΦΚ (€/KWh) άνευ ΦΠΑ 6% 

Οικιακή χρήση - θέρμανση /θέρμανση & άλλες χρήσεις 0,001080000 
Οικιακή χρήση - άλλες χρήσειςεκτός θέρμανσης 0,005400000 

Επαγγελματική χρήση 0,005400000 

3. Ειδικό Τέλος (5‰) - Ν. 2093/92 
4. Φ.Π.Α.: όλες οι χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 6% 
δ) Τυχόν χρεώσεις για εκτέλεση εργασιών στην παροχή του Πελάτη 

 
Τα ανωτέρω προσφερόμενα προγράμματα ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για πελάτες του Προμηθευτή της περιόδου 11.2018 – 2.2021, των οποίων η τιμή προμήθειας 
φυσικού αερίου (€/ΜWh) πριν την παρούσα τροποποίηση καθοριζόταν βάσει του αθροίσματος: [(τιμή TTF + 2,4€/MWh) + περιθώριο κέρδους προμηθευτή]. Η σχετική 
τροποποίηση ισχύει από 1/10/2021. 
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