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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ
393/2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών «Καθορισμός εξαιρέσεων από
την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και
εναλλακτικό οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας».

2

Έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας
«Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» για το έτος 2020, σύμφωνα
με το άρθρο 117Β παρ. 11 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ
Α’ 179), ως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΝΣβ/οικ. 30265/ΦΝ 393
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ
393/2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών «Καθορισμός εξαιρέσεων από
την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και
εναλλακτικό οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας» (Β΄1218).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του
ν. 4388/2016 (Α΄93), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης
και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και
ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 222).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
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(ΦΕΚ Α΄ 98) και του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 « Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». (Α΄ 151).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ393/17
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο
των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας»
(Β΄1218).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
τροποποιούμε την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ393/17
(Β΄ 1218) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και προσθέτουμε στο τέλος της παρ. 2 εδάφιο
ως εξής:
«Ομοίως εξαιρούνται της απαγόρευσης οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, καθώς και τα συνοδευτικά οχήματα
αυτών, ήτοι αγροτικά μηχανήματα (AM) σιλοφόρα και
Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκίνητα, καθ' όλη
την περίοδο της συγκομιδής, όπως αυτή καθορίζεται
για κάθε έτος με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. ΔΝΣγ/
οικ. 19875/ΦΝ393/17 (Β΄ 1218) απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 586
(2)
Έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας
«Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117Β παρ. 11 του ν. 4001/2011
(Α' 179), ως ισχύει.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 10η Μαρτίου 2020, η οποία
συνεχίστηκε στις 12, 13 και 16 Μαρτίου 2020)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 73 έως και 99 του
ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του
ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 185), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179), όπως ισχύει
και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 117Β
παρ. 11, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για
τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003
(ΕΕ L 211 της 14.08.2009 σελ. 15).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της
24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (EEL 197 της
25.07.2015, σελ. 24 επ.).
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής της
26ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας (EEL 259 της 27.09.2016 σελ. 42 επ.).
7. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Β΄ 2310) (εφεξής ο «ΚΣΗΕ»), όπως ισχύει.
8. Την απόφαση ΡΑΕ υπ΄αρ. 369/2018 (Β΄ 1880) «Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των
Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στον
ν. 4425/2016, ως ισχύει» (Β΄ 1880).
9. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1125/2019 «Έγκριση της
λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου
Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EnExClear A.E.»
ως Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 12
παρ. 4 του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), όπως ισχύει».
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10. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 209/2019 «Έγκριση του
προϋπολογισμού της εταιρείας «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.», για
το έτος 2019 σύμφωνα με το άρθρο 117Β παρ. 11 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), ως ισχύει.»
11. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 235/2018 «Έγκριση του
Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 20182021, καθώς και του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2018,
του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».
12. Τις υπ’ αρ. ΡΑΕ Ι-277793/28.02.2020 και Ι-277929/
04.03.2020 εισηγήσεις της EnExClear Α.Ε. με θέμα «Υποβολή προϋπολογισμού Λειτουργικών και Επενδυτικών
Δαπανών έτους 2020 της EnExClear A.E.».
Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. Νομικό πλαίσιο - Ιστορικό
Επειδή, προς το σκοπό της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας, σε εφαρμογή της νομοθεσίας
για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, με το ν. 4425/2016 προβλέφθηκε
η κατάργηση του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου
Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και του μοντέλου
της Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας (Mandatory Pool) για
την επίλυση και την εκκαθάριση του ΗΕΠ και η λειτουργία διακριτών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή, για το σκοπό αυτό και κατόπιν τροποποίησης
των διατάξεων του ν. 4001/2011 (με το ν. 4512/2018,
συστήνεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής «ΕΧΕ Α.Ε.»)
η οποία αναλαμβάνει, τη λειτουργία και διαχείριση του
Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και με τη
θέση σε λειτουργία του νέου πλαισίου τη λειτουργία
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς. Περαιτέρω, με τον ίδιο ως άνω νόμο προβλέπεται η σύσταση από την ΕΧΕ Α.Ε. νέας 100% θυγατρικής
εταιρείας, η οποία πρόκειται να λειτουργεί ως Φορέας
Εκκαθάρισης των εν λόγω αγορών.
Επειδή, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω - και όπως προκύπτει από τα στοιχεία που βρίσκονται καταχωρημένα
στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)1 - η ΕΧΕ Α.Ε. ίδρυσε στις 02.11.2018 την
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.»
(εφεξής η «EnExClear Α.Ε.»). Εν συνεχεία, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117Γ του ν. 4001/2011, η
EnExClear Α.Ε. έλαβε από τη ΡΑΕ, δυνάμει της υπ' αριθμ.
1125/2019 Απόφασης έγκριση για τη λειτουργία της ως
Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας Αγοράς.
Επειδή, στην παρ. 11 του άρθρου 117Β προβλέπεται
ότι: «Για όσο χρονικό διάστημα η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» διενεργεί τον Ημερήσιο Ενεργειακό
Προγραμματισμό και τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν
την έναρξη κάθε έτους, η «Ελληνικό Χρηματιστήριο
Ενέργειας Α.Ε.» και η θυγατρική της, ο Φορέας Εκκαθάρισης, ως ορίζεται στο ν. 4425/2016, υποβάλλουν στη
Ρ.Α.Ε προς έγκριση προϋπολογισμούς λειτουργικών
δαπανών που αφορούν κυρίως τη λειτουργία, εκκαθά1 https://www.businessregistry.gr/publicity/show/148043601000
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ριση και διακανονισμό του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), καθώς και το σχεδιασμό, ανάπτυξη
και θέση σε λειτουργία των αγορών του ν. 4425/2016
πλέον αποσβέσεων και ενός ευλόγου κέρδους επί των
απασχολούμενων κεφαλαίων, με ανάλυση και τεκμηρίωση των σχετικών οικονομικών στοιχείων. Η P.A.Ε, με
απόφαση της, η οποία εκδίδεται ένα (1) μήνα πριν την
έναρξη κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως εγκρίνει τους ανωτέρω προϋπολογισμούς
εφόσον τα σχετικά οικονομικά στοιχεία είναι εύλογα και
αντανακλούν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών
και δαπανών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον οποίο
ορίζεται και ο τρόπος ανάκτησής τους και ο επιμερισμός
ανάμεσα στις ανωτέρω εταιρείες.».
Επειδή, με την 209/2020 απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 10)
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της EnExClear Α.Ε. για το
έτος 2019 και το συνολικά εγκεκριμένο ποσό (λειτουργικές δαπάνες, ετήσιες αποσβέσεις και απόδοση επί των
απασχολούμενων κεφαλαίων) ορίστηκε σε 1.623.574€.
Επειδή, βάσει των προβλεπόμενων στο ανωτέρω
άρθρο 117Β παρ. 11 του ν. 4001/2011, η EnExClear A.E.
με τις υπό σχετ. 12 επιστολές της, υπέβαλε στη ΡΑΕ την
αρχική εισήγηση της και την επικαιροποίηση αυτής, για
την έγκριση του προϋπολογισμού της για το έτος 2020.
II. Αναφορικά με τις Λειτουργικές Δαπάνες και τις Αποσβέσεις της EnExClear Α.Ε.
Α) Λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας (Πίνακας Α):
Οι σημαντικότερες κατηγορίες λειτουργικών δαπανών
αναλύονται ως εξής:
1. Σύνολο αμοιβών Διοίκησης και Προσωπικού: αφορά
στο συνολικό κόστος των απασχολούμενων, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών και των μη
μισθολογικών παροχών, καθώς και στο κόστος αμοιβής
του Διευθύνοντος Συμβούλου και τις αποζημιώσεις των
Μελών ΔΣ για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του
ΔΣ της εταιρείας.
2. Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Όμιλο του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ATHEX Group): αφορά στο κόστος των συμβάσεων που έχει υπογράψει η
EnExClear A.E. με τον εν λόγω όμιλο και αναλυτικότερα
σε:
i. υπηρεσίες άρρηκτα συνδεδεμένες με τη λειτουργία
της εταιρείας (μεταξύ άλλων η διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού, οι οικονομικές υπηρεσίες, η τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων),
ii. υπηρεσίες ανάπτυξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων αγορών ενέργειας,
iii. συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προετοιμασίας των φακέλων αδειοδότησης των αγορών,
iv. σύμβαση παροχής υπηρεσιών από το ATHEXCLEAR,
v. σύμβαση μίσθωσης για τις εγκαταστάσεις της
EnExClear Α.Ε. σε κτίριο κυριότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
3. Σύνολο αμοιβών τεχνικών συμβούλων για παροχή
υπηρεσιών.
4. Σύνολο αμοιβών συμβάσεων εξωτερικών δικηγόρων και ελεγκτών.
5. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες: πρόκειται για το σύνολο των δαπανών, που δεν συμπεριλαμβάνονται σε
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κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες και είναι αναγκαίες
για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και για την υποστήριξη όλων των αναγκαίων λειτουργιών στο στάδιο
της ανάπτυξης και οργάνωσης των Αγορών Ηλεκτρικής
Ενέργειας κατά το Μοντέλο Στόχο και την επίτευξη της
σύζευξης με τις γειτονικές αγορές.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α - Λειτουργικές δαπάνες
EnExClear A.E. 2020

ποσά
σε €

Αμοιβές προσωπικού και διοίκησης

585.000

Κόστος Συμβάσεων της ENEXCLEAR με το
ATHEX Group

546.629

Αμοιβές συμβάσεων τεχνικών Συμβούλων
και υπηρεσιών

23.880

Αμοιβές συμβάσεων εξωτερικών δικηγόρων, ελεγκτών και Νομικές Υπηρεσίες από
την ΕΧΕ Α.Ε.

120.000

Λοιπές Δαπάνες

132.500

Σύνολο
1.408.009
Επειδή, οι ανωτέρω εκτιμώμενες δαπάνες, βάσει της
εισήγησης της EnExClear A.E. (σχετ. 12), έχουν προσδιοριστεί βάσει παραδοχών και εκτιμήσεων, με σημαντικότερες τις εξής:
i. Αμοιβές προσωπικού και διοίκησης, συνολικού
ποσού 585.000 €, που αφορά σε αμοιβές, εργοδοτικές
εισφορές και παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.
ii. Κόστος συμβάσεων της EnExClear με το ATHEX
Group, συνολικού ποσού 546.629 €: πρόκειται για το
κόστος των υπηρεσιών από τις συμβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν μεταξύ της εταιρείας και της μετόχου
αυτής, ανώνυμης εταιρείας συμμετοχών με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια -Χρηματιστήριο Αθηνών
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» και με τον διακριτικό
τίτλο «Χ.Α. Α.Ε.», σχετικά με υπηρεσίες επιχειρησιακής
υποστήριξης.
iii. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες, συνολικού ποσού
276.380 €: πρόκειται για το σύνολο των δαπανών, που
δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια από τις ανωτέρω
κατηγορίες και είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία
της νέας εταιρείας.
Β) Αποσβέσεις επί των ασώματων και ενσώματων
παγίων: το συνολικό ποσό των ετήσιων αποσβέσεων,
80.246 €. Αφορά στις αποσβέσεις υφιστάμενων και νέων
παγίων, με τη βασική παραδοχή της πενταετίας ως εύλογη διάρκεια απόσβεσης των παγίων, δεδομένου ότι αυτά
αφορούν κατά κύριο λόγο σε λογισμικά προγράμματα
και πληροφοριακά συστήματα.
III. Αναφορικά με τα απασχολούμενα κεφάλαια και την
απόδοση επί αυτών
Α) Απασχολούμενα κεφάλαια (Πίνακας Β): το συνολικό
ποσό των απασχολούμενων κεφαλαίων, όπως εκτιμήθηκε από την EnExClear A.E. ανέρχεται σε 1.049.120 € και
περιλαμβάνει τόσο την αναπόσβεστη αξία των παγίων
που αποκτήθηκαν το έτος 2019, όσο και τις επενδύσεις
του έτους 2020, καθώς και ένα εκτιμώμενο κεφάλαιο
κίνησης της εταιρείας.
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Πίνακας Β-Απασχολούμενα Κεφάλαια
EnExClear A.E. 2020

ποσά
σε €

Αναπόσβεστη αξία παγίων υφιστάμενων
παγίων

79.788

Αναπόσβεστη αξ\α νέων παγίων (από επενδύσεις 2019)

173.280

Κεφάλαιο Κίνησης

796.052

Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων
1.049.120
Β) Δαπάνες για νέες επενδύσεις που ενσωματώνονται
στα υφιστάμενα ενσώματα και ασώματα πάγια της εταιρείας (Πίνακας Γ), όπου μεταξύ άλλων αποτυπώνονται
οι αναγκαίες επενδύσεις για την επέκταση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων για την Αγορά Φυσικού Αερίου, καθώς και ανάγκες περί εξοπλισμού και
πληροφοριακών συστημάτων.
Πίνακας Γ - Επενδυτικές δαπάνες
EnExClear A.E. 2020

ποσά
σε €

Κεντρικές Υποδομές Αγορών
Ηλεκτρικής Ενέργειας -Επέκταση
Συστημάτων για Αγορά Φυσικού Αερίου

196.000

Κεντρικές Υποδομές Ηλεκτρική Ενέργεια (Spot)

156.600

Επέκταση Συστημάτων για την Αγορά
Φυσικού Αερίου

40.000

Εγκαταστάσεις και άλλες ενέργειες
διοικητικής μέριμνας

20.000

Σύνολο Επενδυτικών Δαπανών
216.600
Επειδή, βάσει της υπό σχετ. 12 εισήγησης, η EnExClear
Α.Ε αιτήθηκε την έγκριση ποσοστού 6,82% επί των απασχολούμενων κεφαλαίων (1.049.120 €), βάσει Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (wacc) σε πραγματικούς όρους,
προ φόρων, ήτοι ποσό 71.550 ευρώ, ως εύλογη απόδοση.
Επειδή, κατά τα ανωτέρω το συνολικό αιτούμενο ποσό
του προϋπολογισμού των δαπανών της «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.»,
για το έτος 2020 ανέρχεται σε 1.559.805 €, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αποσβέσεων και της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων.
Επειδή, κατά την αξιολόγηση των στοιχείων που
υπέβαλε η EnExClear Α.Ε. και ειδικά σε σχέση με τον
προσδιορισμό της επιτρεπόμενης απόδοσης, κρίθηκε
αναγκαίο να γίνει επαναπροσδιορισμός της ποσοστιαίας
απόδοσης, ώστε να εναρμονιστούν οι τιμές των επιμέρους παραμέτρων του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (ονομαστικό προ φόρων) με τις αντίστοιχες τιμές
παραμέτρων του μεσοσταθμικού κόστους που έχουν
εγκριθεί από την ΡΑΕ για άλλες μονοπωλιακές δραστηριότητες ηλεκτρισμού το έτος 2020. Βάσει των ανωτέρω και σε σύγκριση με την εισήγηση της EnExClear Α.Ε.
(σχετ.12), καθώς και με γνώμονα την 235/2018 απόφαση
ΡΑΕ (σχετικό 11) περί της εγκεκριμένης απόδοσης για το
έτος 2020, η παράμετρος CRP διαμορφώνεται σε 1.8%.
Τέλος παραμένουν σταθερές οι τιμές των υπολοίπων
παραμέτρων του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου
που είχαν γίνει δεκτές με την 209/2020 απόφαση ΡΑΕ

Τεύχος B’ 2119/03.06.2020

για την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΧΕ Α.Ε. για
το 2019 (σχετικό 10).
Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω το Μεσοσταθμικό
Κόστος Κεφαλαίου σε ονομαστικούς όρους προ φόρων,
εκτιμάται σε 6,55%, όπως προκύπτει αναλυτικά από τον
παρακάτω αναλυτικό πίνακα (Πίνακας Δ).
Πίνακας Δ - Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (wacc)
ονομαστικό προ-φορών και τόκων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ EnExClear
ΕΓΚΡΙΣΗ
(Ι-277929/04.03.2020)
ΡΑΕ
Rf
0%
0%
MRP
5,30%
5,30%
Gearing
0,00%
0,00%
Equity beta
60%
60%
Equity return
3,20%
3,20%
Country risk premium
2,00%
1,80%
Cost of equity (post-tax)
5.20%
5,00%
Corporation tax rate
24%
24%
Cost of equity (pre-tax)
6.82%
6,55%
Cost of debt (pre-tax)
3,77%
3,77%
WACC (nominal, pre-tax)
6.82%
6,55%
Επειδή, βάσει των ανωτέρω επανυπολογίστηκε το
συνολικό ποσό του προϋπολογισμού της «Εταιρεία
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Α.Ε.» για το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη: α) το σύνολο
των λειτουργικών δαπανών και αποσβέσεων που αιτείται η EnExClear Α.Ε. στην επικαιροποιημένη εισήγησή
της (σχετικό 12) και β) το ποσό της απόδοσης 68.717€,
που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την αξία των απασχολούμενων κεφαλαίων που εισηγήθηκε η εταιρεία
(1.049.120 €) και ποσοστό απόδοσης 6,55%. Βάσει των
ανωτέρω παραδοχών, ο συνολικός προϋπολογισμός της
EnExClear A.E. εκτιμάται σε 1.556.972 €.
Επειδή, ο τρόπος ανάκτησης των ανωτέρω δαπανών
από την «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.», προβλέπεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο
117Β παρ. 11 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει:
1. Την έγκριση του προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών της εταιρείας «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear A.E.)» για το
έτος 2020 συνολικού ποσού 1.556.972 €.
2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην
εταιρεία EnExClear A.E.» για τις σχετικές της ενέργειες.
3. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί αίτηση αναθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, ως ισχύει.
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