Συχνές Ερωτήσεις>Φυσικό Αέριο>Σύμβαση Προμήθειας>
«Τι πρέπει να γνωρίζω για την Αναπροσαρμογή TTF – Άρθρο 8.4
ΓΟΣΠ»

Συντελεστές Αναπροσαρμογής TTF
Στον μηχανισμό της Αναπροσαρμογής TTF όλοι οι συντελεστές είναι δημοσιευμένοι και ευχερώς
επαληθεύσιμοι από τους καταναλωτές.
Οι εκάστοτε συντελεστές α και β, καθώς και τα ως Πάνω και Κάτω Όρια του Αθροίσματος
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.zenith.gr) και δύναται να τροποποιούνται από
την Εταιρεία βάσει των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς.
Η ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των άνω συντελεστών, δύναται να λαμβάνει χώρα τριάντα
(30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων, σε ειδικό πεδίο του Λογαριασμού
Κατανάλωσης.
Εναλλακτικά, η ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των άνω συντελεστών, δύναται να λαμβάνει
χώρα με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση, βάσει τού άρθρου
30 παρ. 2 τού Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου (εφεξής «ΚΠΦΑ»).
Η ατομική ενημέρωση περιλαμβάνεται στον λογαριασμό κατανάλωσης παραπέμποντας στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας για πλήρη ενημέρωση επί του περιεχομένου της τροποποίησης. Ο Πελάτης
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της Συμβάσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΚΠΦΑ.

Οι συντελεστές α και β ορίζονται ως εξής: α = 1,10, β = 0 €/MWh και τα Όρια:
Κάτω=10 €/MWh και Πάνω=20 €/MWh.
Τι είναι το «Άθροισμα» σύμφωνα με το Άρθρο 8.4 των Γενικών Όρων Σύμβασης;
Οι Χρεώσεις/Πιστώσεις της Αναπροσαρμογής TTF θα υπολογίζονται ειδικότερα ως εξής:
• Αν το Άθροισμα της τιμής TTF κατά την Περίοδο Κατανάλωσης, προσαυξημένης με τον
συντελεστή προσαύξησης α, και της τιμής του β σε €/MWh (εφεξής το «Άθροισμα»)
κυμαίνεται εντός των Ορίων, δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των Ανταγωνιστικών
Χρεώσεων Προμήθειας φυσικού αερίου.
• Αν το Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι μικρότερο του Κάτω Ορίου, οι
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά του Κάτω Ορίου με το
Άθροισμα.
• Αν το Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι μεγαλύτερο του Πάνω Ορίου, οι
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Αθροίσματος με
το Πάνω Όριο.
Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή
πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, όταν
τα πραγματικά δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο Διαχειριστή/Φορέα.
Παράδειγμα για τον υπολογισμό του «Αθροίσματος» σύμφωνα με το Άρθρο 8.4 των ΓΟΣΠ;
Το Άθροισμα υπολογίζεται για το διάστημα που αφορά στην περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού
του καταναλωτή, με αποτέλεσμα μια τελική σταθμισμένη τιμή για τη περίοδο κατανάλωσης.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται αθροίζοντας την μέση ΟΤΣ της περιόδου κατανάλωσης προσαυξημένη
με τον συντελεστή προσαύξησης 1,10 και της τιμής 0€/MWh.
Δείτε αναλυτικά:
Τύπος Υπολογισμού
ΑΘΡΟΙΣΜΑm (€/MWh) = (α * TTFm) + β
Όρια: 10 – 20 €/MWh
Όπου:
•
•

•
•

ΑΘΡΟΙΣΜΑm: το αποτέλεσμα του αθροίσματος για το υπό εξέταση διάστημα κατανάλωσης
m, σε €/MWh
TTFm: η τιμή TTF όπως διαμορφώνεται για τον εκάστοτε Μήνα Αναφοράς και δημοσιεύεται
στην μηνιαία έκθεση του ICIS “European Spot Gas Markets” στη στήλη “Heren Monthly Indices
for TTF front month
α: ο συντελεστής προσαύξησης 1,10
β: η τιμή 0 €/MWh

Παράδειγμα Υπολογισμού αθροίσματος
Η Αναπροσαρμογή TTF υπολογίζεται σύμφωνα με το ακόλουθο Άθροισμα (€/MWh) =α ∗ TTF + β,
όταν αυτό λαμβάνει τιμές εκτός των Ορίων (Κάτω Όριο) και (Πάνω Όριο) και αξιολογείται για το
σύνολο της κατανάλωσης του Λογαριασμού.
Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Το Άθροισμα είναι μικρότερο του Κάτω Ορίου

TTF

8 €/MWh

Υπολογισμός Αθροίσματος: Προσαύξηση με τον
Συντελεστή Προσαύξησης 𝛼 = 1,10

8,80

Υπολογισμός Αθροίσματος: Προσαύξηση με τον
Συντελεστή Προσαύξησης β = 0 €/MWh

8,80

Κάτω Όριο (€/MWh)

10

Πάνω Όριο (€/MWh)

20

Είναι το Άθροισμα εντός των ορίων;

ΟΧΙ

Υπολογισμός Πίστωσης / Χρέωσης
Αναπροσαρμογής TTF (€/MWh)

10-8,80=
1,20

Αναπροσαρμογή TTF (€)
Για κατανάλωση 1000 kWh ή 1 MWh

1,20 €

(πιστωτική για τον καταναλωτή)

2) Το Άθροισμα είναι εντός των Ορίων

TTF

17 €/MWh

Υπολογισμός Αθροίσματος: Προσαύξηση με τον
Συντελεστή Προσαύξησης 𝛼 = 1,10

18,7

Υπολογισμός Αθροίσματος: Προσαύξηση με τον
Συντελεστή Προσαύξησης β = 0 €/MWh

18,7

Κάτω Όριο (€/MWh)

10

Πάνω Όριο (€/MWh)

20

Είναι το Άθροισμα εντός των Ορίων;

ΝΑΙ

Υπολογισμός Πίστωσης / Χρέωσης
Αναπροσαρμογής TTF (€/MWh)

-

Αναπροσαρμογή TTF (€)
Για κατανάλωση 1000kWh ή 1 MWh

-

3) Το Άθροισμα είναι μεγαλύτερο του Άνω Ορίου

TTF

22 €/MWh

Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης 𝛼
= 1,10

24,2

Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης β
= 0 €/MWh

24,2

Κάτω Όριο (€/MWh)

10

Πάνω Όριο (€/MWh)

20

Είναι το Άθροισμα εντός των Ορίων

ΟΧΙ

Υπολογισμός Πίστωσης / Χρέωσης
Αναπροσαρμογής TTF(€/MWh)

24,2
-20=
4,2

Αναπροσαρμογή TTF (€)
Για κατανάλωση 1000kWh ή 1 MWh

4,2 €

(χρεωστική για τον καταναλωτή)

