To Φυσικό Αέριο παρέχεται από την
ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε

A. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Έως την 31/12/2020 ως βάση για τον υπολογισμό των χρεώσεών μας για την Προμήθεια
Φυσικού Αερίου χρησιμοποιούσαμε την Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε
Τριμηνιαίας Δημοπρασίας του έτους, όπως αυτή διενεργούνταν από τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Α.Ε.
Με την υπ’ αριθμ. 723/2020 Απόφασή της ωστόσο, η Ολομέλεια της Επιτροπής
Ανταγωνισμού απάλλαξε από 1/1/2021 τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε από την υποχρέωση
εφαρμογής προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων Φυσικού Αερίου μέσω δημοπρασιών
(https://www.epant.gr/apofaseis-gnomodotiseis/item/1296-apofasi-723-2020.html). Σε
συνέχεια της προαναφερθείσας απόφασης, η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. ανάρτησε στην
ιστοσελίδα της ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «για το επερχόμενο έτος 2021, δεν θα
υπάρξουν ηλεκτρονικές δημοπρασίες φυσικού αερίου, ούτε θα ανακοινωθούν σχετικές
τιμές εκκίνησης».
Ως νέα τιμή αναφοράς για την τιμολόγηση των καταναλώσεων από τον Ιανουάριο 2021,
επιλέξαμε τη διεθνή τιμή αναφοράς για πολλές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και για την
ελληνική χονδρική αγορά φυσικού αερίου, ήτοι την τιμή TTF (TitleTransferFacility).
Συνεπώς η μηνιαία τιμή χρέωσης ενέργειας ανά kWhγια την προμήθεια φυσικού αερίου
(«Χρέωση Ενέργειας») θα προκύπτει από την τιμή TTF, πλέον ενός Περιθωρίου Εμπορίας.
Τι είναι το TTF:
Το TTF (Title Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων) είναι ένα σημείο
διαπραγμάτευσης/συναλλαγών φυσικού αερίου και παρέχει τη δυνατότητα στους
συμμετέχοντες να εμπορεύονται συμβόλαια/ποσότητες φυσικού αερίου.
Το TTF αποτελεί το σημείο συναλλαγών φυσικού αερίου με τη μεγαλύτερη χρήση και
ρευστότητα στην Ευρώπη και είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο στις ευρωπαϊκές
χρηματιστηριακές συναλλαγές της αγοράς φυσικού αερίου.
Το φυσικό αέριο στο TTF διαπραγματεύεται σε ευρώ ανά μεγαβάτ-ώρα (€/MWh)
Πως υπολογίζεται η χρέωση ενέργειας στη Volton:
Η χρέωση ενέργειας των προϊόντων φυσικού αερίου βασίζεται στην τιμή TTF. Ειδικότερα,
για τον υπολογισμό της Χρέωσης ενέργειας των προϊόντων φυσικού αερίου εφαρμόζεται
ο ακόλουθος τύπος:
Χρέωση Ενέργειας = Τιμή TTF + ΠΕ

To Φυσικό Αέριο παρέχεται από την
ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε

Όπου
•

η τιμή TTF για την τιμολόγηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που καταναλώθηκαν
(«παραδόθηκαν») κατά τη διάρκεια του μήνα παράδοσης (m) ορίζεται ως ο
αριθμητικός μέσος όρος των ημερήσιων μέσων (mid-point) τιμών του Δείκτη ΤΤF
επόμενου μήνα (Front Month) για τον αμέσως προηγούμενο μήνα (m-1), σε €/MWh,
όπως αυτός δημοσιεύεται στην αρχή κάθε μήνα παράδοσης στην ιστοσελίδα της
εταιρίας μας

•

ΠΕ: Περιθώριο Εμπορίας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα περαιτέρω κόστη της
χονδρικής αγοράς φυσικού αερίου
B. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ανάλυση των διαφοροποιήσεων των χρεώσεων ανά πρόγραμμα και ανά κατηγορία.
H αλλαγή των χρεώσεών αφορά σε αύξηση του περιθωρίου εμπορίας κατά 0,0015€/KWh.
Ειδικότερα για τις:
Οικιακές παροχές με Αυτόνομη θέρμανση
1. VOLTON GAS HOME από 0,0106 €/kWh σε 0,0121€/kWh
2. VOLTON GAS HOME FREE από 0,0106 €/kWh σε 0,0121€/kWh
3. VOLTON GAS HOME DUAL από 0,0106 €/kWh σε 0,0121€/kWh
Οικιακές παροχές με Κεντρική θέρμανση
1. VOLTON GAS CENTRAL από 0,0136 €/kWh σε 0,0151€/kWh
2. VOLTON GAS CENTRAL FREE από 0,0136 €/kWh σε 0,0151€/kWh

Ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού της Χρέωσης Ενέργειας για μια Οικιακή Αυτόνομη
παροχή
Εάν κάποιο μήνα η τιμή ΤΤF διαμορφωθεί στα 0,01137 €/kWh (όπως το Σεπτέμβριο του
2020), οι καταναλώσεις του επόμενου μήνα της παροχής θα τιμολογηθούν με την τιμή
0,02347 €/kWh (0,01137+0,01210 €/kWh), όπου
•
•

0,01137 €/kWh η τιμή TTF για την τιμολόγηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που
καταναλώθηκαν («παραδόθηκαν») κατά τη διάρκεια του μήνα παράδοσης
0,01210 €/kWh το Περιθώριο Εμπορίας

