
Συχνές Ερωτήσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια του REMIT 
 
Ο Κανονισμός αριθ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική 
αγορά ενέργειας (Κανονισμός REMIT) καθώς και ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1348/2014 αφορούν στο κανονιστικό πλαίσιο των ενεργειακών αγορών χονδρεμπορικής 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις συμβάσεις για ηλεκτρική ενέργεια 
από σταθμούς ΑΠΕ, υποχρέωση υποβολής στοιχείων έχουν οι εταιρείες άνω των 
10MW. 
 
Νοείται ότι οποιασδήποτε ερμηνείες και επεξηγήσεις δίδονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές 
και με κανένα τρόπο δεν αφαιρείται το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να 
ερμηνεύει ως κρίνει τα θέματα.  
 

1. Τι είναι το ενεργειακό προϊόν χονδρικής; 

Σύμφωνα με το άρθρο 2(4) του Κανονισμού τα ακόλουθα συμβόλαια και 
χρηματοοικονομικά παράγωγα, ανεξαρτήτως του τόπου και του τρόπου 
πραγματοποίησης της διαπραγμάτευσης είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής:  

(α) συμβόλαια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου όταν η παράδοση 
διενεργείται εντός της Ένωσης, 

(β) χρηματοοικονομικά παράγωγα που αφορούν ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο  
που παράγεται, αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή παραδίδεται εντός της ένωσης 

(γ) συμβόλαια που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου εντός 
της Ένωσης, 

(δ) χρηματοοικονομικά παράγωγα που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου εντός της Ένωσης.  

 
Συμβόλαια προμήθειας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς 
χρήση από τους τελικούς πελάτες δεν είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής. Εν τούτοις, 
τα συμβόλαια παροχής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς 
τελικούς πελάτες με δυναμικότητα κατανάλωσης μεγαλύτερη της οριζόμενης στο 
δεύτερο εδάφιο του σημείου 5 του Κανονισμού, θεωρούνται ως ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής. 
 

2. Τι είναι η χονδρική αγορά ενέργειας; 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2(6) του Κανονισμού  χονδρική αγορά ενέργειας είναι κάθε 
αγορά εντός της Ένωσης στην οποία πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση επί 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αντληθούν 
από το ACER Guidance. 
(http://www.acer.europa.eu/remit/Pages/ACER_guidance.aspx)  
 
 
 

http://www.acer.europa.eu/remit/Pages/ACER_guidance.aspx


3. Τι είναι ο συμμετέχων στην αγορά; 
Σύμφωνα με το άρθρο 2(7) του Κανονισμού συμμετέχων στην αγορά είναι κάθε 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, που 
πραγματοποιεί συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης 
διαπραγματεύσεων σε μία ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας. Περαιτέρω 
πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το ACER Guidance  
(http://www.acer.europa.eu/remit/Pages/ACER_guidance.aspx) 
 
 

4. Τι στοιχεία ζητούνται για την εγγραφή στην  πλατφόρμα CEREMP του 
REMIT; 
  

Τα στοιχεία που ζητούνται στην εγγραφή είναι: η διεύθυνση, o αριθμόw εγγραφής της 
εταιρείας, το ΑΦΜ, power of attorney (όπου εφαρμόζεται), το ΕΙC και LEI code (αν 
υπάρχει) και το web site της εταιρείας. Περαιτέρω η ΡΑΕΚ κατά τη διάρκεια ελέγχου των 
στοιχείων δύναται να ζητήσει οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες όπως το ιδρυτικό και 
καταστατικό της εταιρείας, το πιστοποιητικό σύστασης, το πιστοποιητικό διευθυντών και 
μετόχων, τους ισολογισμούς και άλλα.  Ακολουθεί έλεγχος των στοιχείων και εφόσον τα 
στοιχεία είναι πλήρη η εταιρεία θεωρείται market participant.  
 

5. Για ποιόν λόγο η αίτηση είναι στα Αγγλικά; 
 

Η πλατφόρμα είναι ευρωπαϊκή και ως εκ τούτου έχει επικρατήσει η χρήση της αγγλικής 
γλώσσας. 
 

6. Υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο CEREMP, από σταθμούς ΑΠΕ; 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 1, περίπτωση β του Εκτελεστικού Κανονισμού 
1348/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις συμβάσεις για ηλεκτρική ενέργεια από 
σταθμούς ΑΠΕ, υποχρέωση υποβολής στοιχείων έχουν οι εταιρείες άνω των 10MW. 
 

7. Η εγγραφή στην πλατφόρμα του CEREMP καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις 
σχετικά με το REMIT; 
 

Η πλατφόρμα ονομάζεται CEREMP και ανήκει στον ACER. Η εγγραφή γίνεται μέσω του 
εθνικού ρυθμιστή που είναι η ΡΑΕΚ, στην πλατφόρμα CEREMP. Επιπλέον υπάρχει και 
άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό όπως: 

 υποχρέωση δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών (άρθρο 4 του 
Κανονισμού), 

 οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3(4)(β) του Κανονισμού, 
 η υποχρέωση καταγραφής και αναφοράς προς τον ACER των συναλλαγών στις 

χονδρικές αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εντολών 
διαπραγμάτευσης (άρθρο 8 του Κανονισμού) 

 
 
 

http://www.acer.europa.eu/remit/Pages/ACER_guidance.aspx


8. Είναι εφικτή η εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων; Υπάρχουν 
πρόστιμα/επιβαρύνσεις; 

 
Είναι τεχνικά εφικτή η εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων και σύμφωνα με το άρθρο 18 
του Κανονισμού 1227/2011 προβλέπεται η επιβολή προστίμων. 
 

9. Από τις γειτονικές μας χώρες θα εφαρμόσουν το REMIT μόνο τα μέλη της 
ΕΕ ή και κάποιες άλλες; Αν ο αντισυμβαλλόμενος είναι εταιρεία χώρας που 
δεν εφαρμόζει REMIT τι προβλέπεται σχετικά με τη δήλωση σχετικών 
πράξεων; 

 
Ο Κανονισμός REMIT (αριθ. 1227/2011), έχει απευθείας εφαρμογή σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Καταλαμβάνει ωστόσο και τις συναλλαγές τρίτων χωρών με κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

10. Εάν ο μέτοχος διαθέτει έργα και σε άλλες χώρες με υποχρέωση εγγραφής, 
θα γίνεται κάποια αναφορά στις εταιρείες που συμμετέχει; 

 
Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας ζητούνται τα ελάχιστα υποχρεωτικά  
στοιχεία/πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία. 
 

11. Εάν κατά τη διαδικασία reporting των σταθμών κριτήριο αναφοράς είναι η 
ισχύς που αναφέρεται στην άδεια παραγωγής, στην άδεια λειτουργίας ή η 
εγκατεστημένη; 

 
Ως προς την ισχύ των σταθμών: 

 αναφερόμαστε σε εγκατεστημένη ισχύ 
 σύμφωνα με τα ισχύοντα στον προαναφερθέντα Κανονισμό ΕΕ 1348/2014, 

κριτήριο αποτελεί η σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει 
υπογραφεί.  

 
 


