
Ο Προμηθευτής σύμφωνα με τους γενικούς όρους δύναται να αναπροσαρμόζει την Χρέωση 
Προμήθειας, όπως αυτή αναφέρεται στον Τιμοκατάλογο, βάσει των διακυμάνσεων στο κόστος 
προμήθειας φυσικού αερίου, το οποίο ισούται με το Άθροισμα (i) της μηνιαίας Μοναδιαίας τιμής TTF, 
προσαυξημένης επί τον συντελεστή προσαύξησης α, και (ii) του συντελεστή β σε €/MWh.  
«Άθροισμα» = α *TTF +β 
 
Οι Χρεώσεις/Πιστώσεις της Αναπροσαρμογής TTF θα υπολογίζονται ειδικότερα ως εξής: 
 

 Αν η Μοναδιαία Τιμή TTF του επίμαχου μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης, προσαυξημένη επί 
τον συντελεστή προσαύξησης α όπου α=1, και της τιμής του β όπου β=0 σε €/MWh κατά την 
Περίοδο Κατανάλωσης, κυμαίνεται εντός του Κάτω και του Πάνω ορίου όπου κάτω 
όριο=10€/MWh και άνω όριο=15€/MWh δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των 
Χρεώσεων Προμήθειας. 

 Αν το Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι μικρότερο του Κάτω ορίου, οι Χρεώσεις 
Προμήθειας μειώνονται κατά τη διαφορά των Κάτω Όριου με το Άθροισμα. 

 Αν το Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι μεγαλύτερο του Άνω ορίου, οι Χρεώσεις 
Προμήθειας δύναται να αυξάνονται (κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας ως προς την 
ολική, μερική ή µη χρέωση) κατά τη διαφορά του Αθροίσματος με το Άνω όριο. 
 

Η ρήτρα αναπροσαρμογής θα εμφανίζεται ως διακριτική χρέωση ή πίστωση στους λογαριασμούς 
κατανάλωσης του Πελάτη. 
 
Παράδειγμα για τον υπολογισμό του «Αθροίσματος» 
 
Τύπος Υπολογισμού 
 

 «Άθροισμα» = α *TTF +β 

 Όρια: 10 – 15 €/MWh 
Όπου: 
• TTF ορίζεται ο Aριθμητικός μέσος όρος του Μέσου των τιμών προσφοράς και ζήτησης για φυσικό 
αέριο για παράδοση στον μήνα τιμολόγησης στο TTF (Title Transfer Facility) σε ευρώ / kWh για κάθε 
συναλλακτική ημέρα, στην οποία ο μήνας τιμολόγησης αποτελεί αντικείμενο εμπορίου ως "Front 
Month", όπως δημοσιεύεται από την ICIS Heren στο "European Spot Gas Markets" υπό τον τίτλο "TTF 
Price Assessment" 
 
• α: ο συντελεστής προσαύξησης 1 
• β: η τιμή 0 €/MWh 

 Πάνω Όριο = 15 

 Κάτω Όριο =10 
 
Παραδείγματα Υπολογισμού αθροίσματος 
 

 TTF = 6  Άθροισμα = 1*6+0 = 6 (μικρότερο του κάτω ορίου)  6-10 = -4€/MWh (πίστωση 
πελάτη) 

 TTF = 13  Άθροισμα = 1*13+0 = 13 (εντός των ορίων)  10 < 13 <15 (καμία αναπροσαρμογή) 

 TTF = 17  Άθροισμα = 1*17+0 = 17 (μεγαλύτερο του άνω ορίου)  17-15 = 2€/MWh (χρέωση 
πελάτη) 


