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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.

1.

Με την ηλεκτρονική αίτηση στη ΡΑΕ έχουμε εγγραφεί πλήρως στην
Εφαρμογή Remit ή χρειάζεται να συμπληρώσουμε κι άλλες
ηλεκτρονικές αιτήσεις σε κάποιον άλλον φορέα, π.χ. ΛΑΓΗΕ.

Οι εταιρείες που εγγράφονται έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στοιχεία των
συναλλαγών τους μέσω ενός RRM (Registered Reporting Mechanism). Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
έχει ήδη πιστοποιηθεί ως Εγγεγραμμένος Μηχανισμός Αναφοράς (RRM) από τον
Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και είναι σε θέση
να αναλάβει εκ μέρους των Συμμετεχόντων, έπειτα από σχετική συμφωνία, την
υποχρέωση αποστολής στον ACER των σχετικών αναφορών των συναλλαγών τους
στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του
Κανονισμού REMIT.
H διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα CEREMP του REMIT έχει δύο στάδια :
την προεγγραφή για έναν πρώτο έλεγχο και στη συνέχεια την εγγραφή της
εταιρείας. Τα στοιχεία που ζητούνται στην εγγραφή είναι: η διεύθυνση, το ΑΦΜ, το
ΕΙC και LEI code (αν υπάρχει) και το web site της εταιρείας. Ακολουθεί έλεγχος των
στοιχείων και εφόσον τα στοιχεία είναι πλήρη η εταιρεία θεωρείται market
participant. Στη συνέχεια, πρέπει να υπογράψει συμφωνία αναφοράς δεδομένων με
τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Το πρόσωπο/εργαζόμενος που διενεργεί τη διαδικασία εγγραφής της
εταιρείας για λόγους ευκολίας ορίζεται και ως υπεύθυνος επικοινωνίας.

2.

Για ποιόν λόγο η αίτηση είναι στα Αγγλικά;

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

3.

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.

4.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα του
υποχρεώσεις σχετικά με το REMIT;

CEREMP

καλύπτει

όλες

τις

Η πλατφόρμα ονομάζεται CEREMP και ανήκει στον ACER. Η εγγραφή γίνεται μέσω
του εθνικού ρυθμιστή που είναι η ΡΑΕ, στην πλατφόρμα CEREMP. O ΛΑΓΗΕ μέσω
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διαφορετικής πλατφόρμας έχει την υποχρέωση της υποβολής των στοιχείων των
συναλλαγών.

5.

Μπορούμε να δηλώσουμε περισσότερους το ενός RRM;

Πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο υποβολής των
ημερήσιων στοιχείων συναλλαγών σας δηλ. είτε μόνος σας είτε μέσω
πιστοποιημένου RRM (υπάρχει επιλογή κατάλληλου πεδίου). Για την Ελλάδα
διευκρινίζεται ότι πιστοποιημένος RRM είναι η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.. Σε περίπτωση που
επιλέξετε να υποβάλλετε τα στοιχεία μόνος σας τα στοιχεία θα προέρχονται από την
ΛΑΓΗΕ Α.Ε.. Για κάθε οργανωμένη αγορά γίνεται μία δήλωση.

6.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα του ΛΑΓΗΕ για τη
δήλωση κι άλλων πράξεων εκτός ΗΕΠ (IPEX, brokers screens, κλπ);

Προς το παρόν η πλατφόρμα της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. θα λειτουργήσει μόνο για τη δήλωση
συναλλαγών ΗΕΠ. Μόλις προστεθεί κάτι νέο θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα
της ΛΑΓΗΕ Α.Ε..

7.

Είναι εφικτή υποβολή στοιχείων εκ μέρους τρίτων
(αντισυμβαλλόμενων σε συμφωνίες OTC, θυγατρικών);

μερών

Η υποβολή στοιχείων για το REMIT γίνεται από τον RRM (για την Ελλάδα η ΛΑΓΗΕ
Α.Ε.) μετά από υπογραφή σύμβασης με τους συναλλασσόμενους.

8.

Είναι
εφικτή
η
εκπρόθεσμη
πρόστιμα/επιβαρύνσεις;

υποβολή

στοιχείων;

Υπάρχουν

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

9.

Σχετικά με τις απαιτήσεις μετά τις 07.04.16: Θα καλύπτονται από τον
ΛΑΓΗΕ οι δραστηριότητες σε όλα τα capacity auction offices (ΑΔΜΗΕ,
CASC(JAO), SEE CAO, κλπ);

Προς το παρόν η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί για τη δήλωση των ημερήσιων
στοιχείων συναλλαγών. Είναι σε εξέλιξη η πιστοποίηση του και για άλλες υπηρεσίες.
Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του για τις εξελίξεις.
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10. Πως θα υλοποιηθεί η πρόβλεψη του κανονισμού για δήλωση όλων των
προσφορών αγοράς/πώλησης (bids/offers);
Είναι υποχρέωση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. να δηλώνει την τελευταία προσφορά με την οποία
επιλύθηκε ο ΗΕΠ (last valid option).

11. Πως επιλύονται διαφορές στις δηλώσεις δύο αντισυμβαλλόμενων στην
ίδια συμφωνία; Μπορούν να γίνουν αλλαγές εκ των υστέρων;
Αν υπάρξει λάθος στη δήλωση των ημερήσιων στοιχείων από πλευράς της ΛΑΓΗΕ
Α.Ε., υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης/τροποποίησης.

12. 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 ευθεία εφαρμογή σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες. Καταλαμβάνει ωστόσο και τις συναλλαγές τρίτων χωρών με
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για τις δηλώσει ΑΠΕ; Θα επηρεάσουν
αυτές και τον ΗΕΠ;
Οι ημερήσιες συναλλαγές ΑΠΕ θα δηλώνονται από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε.. Υποχρέωση
εγγραφής στην πλατφόρμα του ACER (CEREMP) έχουν όσες εταιρείες ΑΠΕ έχουν
συμβάσεις για εγκατεστημένη ισχύ άνω των 10 MW. Η καταληκτική ημερομηνία για
τις εγγραφές αυτές είναι η 07.04.2016.

14. 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
στοιχεία/πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία.

τα

ελάχιστα

υποχρεωτικά

15. 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 (PPA). Συνήθως οι συμβάσεις αυτές γίνονται
ανά μονάδα παραγωγής αλλά αν έχει γίνει σύμβαση π.χ. για 2 σταθμούς
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η ισχύς υπολογίζεται αθροιστικά άρα αν οι δύο σταθμοί έχουν κοινή σύμβαση
(PPA), θα γίνει μία εγγραφή η οποία θα αφορά και τους δύο σταθμούς.

16. O τρόπος με τον οποίο θα γίνεται το reporting μετά την εγγραφή των
σταθμών ΑΠΕ που διαθέτουν PPAs που έχουν εγγυημένες ταρίφες (FiT).
α. Εάν αυτό προβλέπεται να γίνεται μέσω του ΛΑΓΗΕ, μέσω σχετικής
μεταξύ μας Σύμβασης
β. Εάν θα προβλέπεται κόστος για τις υπηρεσίες αυτές και η
προβλεπόμενη χρονική διάρκεια
Σχετικά με τον τρόπο reporting σας επιβεβαιώνουμε ότι η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. έχει
πιστοποιηθεί για να δηλώνει το σύνολο συναλλαγών των ΑΠΕ στην Ελλάδα και δεν
υπάρχει κανένα κόστος για την υπηρεσία αυτή.
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