ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Μοναδιαίες τιμές χρεώσεων για παροχές <1,1 GWh/έτος
i. Χρεώσεις Προμήθειας
Πρόγραμμα

Κατηγορία παροχής

Τιμή προμήθειας φυσικού
αερίου

Μηνιαίο3 πάγιο

Χρέωση
αρχικής Εκπτώσεις4
εγγραφής

5,50 € ή
4,50 € με ενεργοποίηση ηλεκτρονικού
Αυτόνομη οικιακή
λογαριασμού (E-bill) ή
1.10*Τιμή Title Transfer
nrg prime GAS1
ή
75,00€5
3,50
€
με
ενεργοποίηση
πάγιας εντολής ή
Facility2 + 0,009€/kWh
Κεντρική Θέρμανση
2,50 € με συνδυαστική ενεργοποίηση
ηλεκτρονικού λογαριασμού (E-bill) και πάγιας
εντολής
4,80 € ή
3,80 € με ενεργοποίηση ηλεκτρονικού
30% στο
Αυτόνομη οικιακή
λογαριασμού (E-bill) ή
1.10*Τιμή
Title
Transfer
περιθώριο
nrg adapt GAS1
ή
2,80 € με ενεργοποίηση πάγιας εντολής ή
Facility2 + 0,0194€/kWh
του
Κεντρική Θέρμανση
1,80 € με συνδυαστική ενεργοποίηση
Προμηθευτή
ηλεκτρονικού λογαριασμού (E-bill) και πάγιας
εντολής
9,00 € ή
8,00 € με ενεργοποίηση ηλεκτρονικού
λογαριασμού (E-bill) ή
nrg prime GAS
1.10*Τιμή Title Transfer
5,00
€
με
ενεργοποίηση
πάγιας εντολής ή
75,00€5
Επαγγελματική
4BUSINESS1
Facility2 + 0,009€/kWh
4,00 € με συνδυαστική ενεργοποίηση
ηλεκτρονικού λογαριασμού (E-bill) και πάγιας
εντολής
5,00 € ή
4,00 € με ενεργοποίηση ηλεκτρονικού
30% στο
λογαριασμού (E-bill) ή
περιθώριο
nrg adapt GAS
1.10*Τιμή Title Transfer
1,00 € με ενεργοποίηση πάγιας εντολής ή
Επαγγελματική
του
4BUSINESS 1
Facility2 + 0,015€/kWh
Χωρίς πάγιο με συνδυαστική ενεργοποίηση
Προμηθευτή
ηλεκτρονικού λογαριασμού (E-bill) και πάγιας
εντολής
Ανεξαρτήτως
Παρέχεται σε πελάτες με 5 ή περισσότερες παροχές,
GAS EXCLUSIVE
--κατηγορίας
κατόπιν ειδικής ανάλυσης
1 Τα προγράμματα «nrg prime GAS» και «nrg adapt GAS» έχουν διάρκεια ισχύος 24 μηνών και τα προγράμματα «nrg prime GAS 4BUSINESS» και «nrg
adapt GAS 4BUSINESS» έχουν διάρκεια ισχύος 12 μηνών με έναρξη από το χρονικό σημείο έναρξης εκπροσώπησης της παροχής ενώπιον του αρμοδίου
διαχειριστή ή το χρονικό σημείο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, επί ήδη εκπροσωπούμενων παροχών.
2 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 διαπραγματεύεται 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.
3 Μήνας = Τριάντα (30) Ημερολογιακές ημέρες
4

Οι ειδικοί όροι των εκπτώσεων ή/και προωθητικών ενεργειών περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Προωθητικών Ενεργειών και Εκπτώσεων επί
προγραμμάτων προμήθειας φυσικού αερίου & συνδυαστικών προωθητικών ενεργειών συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου / ηλεκτρικής ενέργειας του
προμηθευτή.

5

•

Η χρέωση αρχικής εγγραφής χρεώνεται στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης του πελάτη (Έναντι ή Εκκαθαριστικό) και δεν επιστρέφεται.
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%

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:
NRG Supply and Trading Μονοπρόσωπη Ενεργειακή Α.Ε.
Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 168, 15126, Μαρούσι, Αττική
ΑΦΜ: 998102480, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008361601000
website: www.nrg.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 18101 | cs@nrg.gr

(η χρέωση εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο του παρόχου τηλεπικοινωνιών που συνεργάζεστε)

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 2022 οι χρεώσεις για τη χρήση του Δικτύου Διανομής καθορίζονται ως εξής:
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας
Γεωγραφικό Διαμέρισμα
Κατηγορία πελάτη
(€/KW/έτος)
(€/KWh)
Οικιακός
1,0636492
0,0142786
Βιομηχανικός/CNG
4,2783811
0,0004873
Εμπορικός
1,0636492
0,0142786
Αττική
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή
1,0630652
0,0026321
Οικιακός
0,4340177
0,0106184
1,7355690
0,0001544
Βιομηχανικός
0,4340177
0,0106184
Θεσσαλία
Εμπορικός
0,0000000
0,0007463
CNG
Οικιακός
0,3762818
0,0104175
Βιομηχανικός
1,5055109
0,0001600
Θεσσαλονίκη
0,3762818
0,0104175
Εμπορικός
0,0000000
0,0009400
CNG
Οικιακός
0,5248906187
0,0154738914
Ανατολική Μακεδονία και
Εμπορικός
0,5765187047
0,0084808972
Θράκη
Βιομηχανικός
6,4582255875
0,0006443084
Οικιακός
0,692889108
0,0176692351
Εμπορικός
0,7032196127
0,0072048668
Κεντρική Μακεδονία
Βιομηχανικός
4,4825527381
0,0005072555
Οικιακός
1,1645819184
0,0209941663
Δυτική Μακεδονία
Εμπορικός
1,1614440863
0,0167664041
Βιομηχανικός
6,1993200788
0,0006865631
Οικιακός
0,8566932847
0,0204108924
Εμπορικός
0,8903832243
0,0092906281
Στερεά Ελλάδα
Βιομηχανικός
6,9537719024
0,0005622965
Διασύνδεση_Αττικής Βοιωτίας
6,8654840053
0,0005598208
Οικιακός
0,7247871636
0,0176793242
Εμπορικός
0,7454436923
0,0115084476
Δυτική Ελλάδα
Βιομηχανικός
3,2119696940
0,0005264350
Οικιακός
0,6699083667
0,0138322534
Εμπορικός
0,6938672509
0,0097324539
Ήπειρος
Βιομηχανικός
3,6329688227
0,0003942768
Βιομηχανικός
10,8183968814
0,0007301163
Πελοπόννησος
•

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 χρήσεις εκτός θέρμανσης
Επαγγελματική χρήση

0,005400000
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 από 10/7/2022.
NRG Supply and Trading Μονοπρόσωπη Ενεργειακή Α.Ε.
Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 168, 15126, Μαρούσι, Αττική
ΑΦΜ: 998102480, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008361601000
website: www.nrg.gr
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(η χρέωση εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο του παρόχου τηλεπικοινωνιών που συνεργάζεστε)

