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Περί τροποποιήτεως διατάξεων τινων άφορωσών εις την. δη
μοσίαν έπ ιχείρησιν ηλεκτρισμού (ΛΈ.Η).

Πρός την Ε' Άναΰεαορητικήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Είς τάς ύπό τού άρθρου 13 τού A. Ν 100/67· προ- 
βλεπομένας τρεις Γενικάς Δ/νσεις τής ΔΕΗ υπάγονται σήμε
ρον τα θέματα α) Παραγωγής — Μεταφοράς Ήλ. Ενέρ
γειας. β) Διανομής Ηλεκτρικής. Ένεργείας καί γί 
Ζητήματα Οικονομικής φύσεως. εις έκάστην δέ . των 
Γενικών Δ/νσεων τούτων υπάγονται αί σχετικαι διευ
θύνσεις. Πέραν τούτων όμως ύφίστανται διευθύνσεις. εϊτ 
5c έχουν ΰπαχθή θέματα καθαρώς διοικητικά, ώς ή Δ/νσις 
Ποοσωπικού. Οργανώσεως. Έκπαιδεύσεως. Γενικών Υπηρε
σιών. Μή ύφισταυένκς Γεν. Δ/νσεως. εις ήν νά είναι δυνατή 
ή υπαγωγή αυτών αύται υπάγονται σήμεοον εις τον Συντονι
στήν Διοικητικού. θέσιν θεσπισθείσαν ϊιά τού Κανονισυοϋ 
Διασθρώσεως Ύπτοεσιών. Ή θέσπισις αϋτη. ένώ κατ’ ουσίαν 
αντιστοιχεί προς Γεν. Δ/νσιν, δεν παρουσιάζει άπό άπόώεως 
κύοουτ. ευθυνών, έσαοτήσεως κλ~. τα πλεονεκτήυα*σ αυ_·*τ. 
μεταξύ άλλων δέ. ένώ οί Γεν. Δ/νταί ϊισσίζοντα1 διά Π*. 
Δ/τοσ. έκδιδουένου ποοτάσει τού Πσοέδιου της Κυβεσντσεως 
καί τών Ύπουογών Συντονισμού κα' Bcrc/aviac. ό Συντο
νιστής Διοικητικού διορίζεται δί’-.άποοάσεωπ- τού Διοικη-— 
τούί Έτεοος σοβαοός τομεύς μή δυνάυενος λόγω εΐδικότη- 
τος καί έκτάσεωτ αντικειμένου νά ύπαχθή είς τινα τών σή- 
μειον υφισταμένων τριών Γεν. Δ/νσεων είναι ό άοοοών ε’τ 
τά θέματα τών Λικν.τωουνείων τάσ ΛΕΗ, όστις έν ”''υε·. τής 
παοίλεποκένης υπαγωγής τής ΛΙΠΤΟΛ είς τήν ΔΕΗ καί 
ττγ σκο-ιυ.ότητοσ λ'αν εντατικής έκιιεταλλεύσεως τού λιγω
τικό” πλούτο* τΐτ νώσας ποός πασαγωγήν ηλεκτρικής ένερ
γείας δέον νά ύπσν-3ή είς ιδίαν Γεν. Δ/νσιν. nccc συντονιαιιόν 
τής νέαο δοαστηοιότητος αυτού. Ποός κάλυψιν όθεν τών ορ
γανωτικών τούτων αναγκών προτείνεται διά τού συνημμένου 
r/εδίου Νόυου ή χυξησις τών Γεν. Δ/νσεων άπό τρεις είς

9“εντε.
2. Δ·ά τού Ν. Δ. 447/74 «π?.?ί ά-ντικαταστάσεως. τιοπο- 

ποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινων τού Α.Ν. 
100/1967 πεσί τοοποποιήσεως κ'ί συαπληοώσεως τών δια
τάσεων «πεοί ίδούσεωτ καί όργανώσεως τής Διοικήσεωο τής 
ύΕΗ καί άλλων ·α-/ετικών διατάσεων». κατηργή-Sr, ή θεσις 
τού 'Τ-οδ·ο·.κκτού -rc ΔΕΗ. τών άο-3-ρων 1 καί 2 τού έν 
.ό-'ω Ν. Δ. διαλαυ.ίανόντων τά έπής:

«Άοθοον 1. 1. Ή παράγρ. 1 τού άρθρου 2 τού A. Ν. 
00/1907 άντικαθ*στστα: ώς ακολούθως:
«1. Όργανα τής ΔΕΗ είναι: α) Τό Διοικητικόν Συαβού- 

ιον. i) ο Διοικητής. γ)_ ή ’Αντιπροσωπευτική Συνέλευσις 
Ί δ) τό Συμβούλων ’Ελέγχου».
2. Τό άρθρον 3 τού αυτού ώς άνω A. Ν. 100/1967 

ντικαθίσταται ώο ακολούθως:
«Τό Διοικητικόν Συμβούλων απαρτίζεται έκ τού Διοικη- 

τύ ως Προέδρου καί 6 μελών».

3. 'Οπου έν τώ κειμένω τού A. Ν. 100/1967 καί 1672/ 
Ιοί άναφέρεται ο όρος «Υποδιοικητής», ό όρος ουτος 
ταλειφεται διά τού παρόντος.

Αρθρον 2. 1. Τον Πρόεδρον τού Δ. Σ. άπόντα, κωλυό- 
νον ή έλλείποντα άναπληροί ό ’Αντιπρόεδρος όστις όρίζε- 
ι εκ τών μελών τού Δ. Σ. διά τού αυτού Διατάγματος, 
ου διορίζονται τά μέλη τού Συμβουλίου τούτου.
2. Τον Διοικητήν τής ΔΕΗ έν ςή ένασκήσει τών καθη- 
<των του ώς οργάνου ταύτης, απάντα, κωλυόμενον ή έλ- 
ποντα άναπληροί ό αρχαιότερος τών Γεν. Δ/ντών τής 
τιχειρήσεως».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ,Οΰτω διά τών ώς άνω διατάξεων τού Ν. Δ. 447/74 έξέ- 
λιπε τό πρόσωπον, όπερ ού μόνον θά άντικαθίστα τόν Διοι
κητήν κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων αυτού ώς οργά
νου τής ΔΕΗ έν απουσία, κωλύματν καί ελλείψει, άλλα καί 
είς ό θά ήδύνατο ούτος νά μεταβίβαση μέρος τών αρμοδιο
τήτων του. προς τάχυτέραν καί πλέον' εύρυθμον δίεκπεραίωσιν 
τής εργασίας. ...

3. Διά τού συνημμένου Σχεδίου Νόμου έπανασυνιστάται 
ή θέσις τού 'Τποδιοικητοΰ τής ΔΕΗ. τροποποιουμένου άντί- 
στοίχως τού καταργήσαντος ταύτην Ν. Δ, 447/74. ’ . \ ’

’Εν Αθήναις τή 30 Απριλίου 1975 . ;. , V ..jJ. „· 
Ό Υπουργός Συντονισμού καί Προγραμματισμόν ,·» ί

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ
Ό Υπουργός Βΐόμήχάνίάςί

Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ : >

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί τροποποιήσεως διατάςεών τινων άρθρωσών είς , τήν 
Δημοσίαν Έπιχείρησιν ’Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.).

Άρθρον 1. ____ .
Αί έν άρθρω 13 τού A. Ν. 100/1967 «περί τροποποιή

σεως καί συμπληρώσεως τών διατάσεων «περί ίδρύσεως καί 
όργανώσεως τής Διοικήσεως τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως 
’Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) καί άλλων σχετικών διατάξεων» προ- 
βλεπόμεναι τρεις Γενικαί Διευθύνσεις αυξάνονται είς πέντε.

Άρθρον 2.
1. Ή παράγραφος 1 τού άρθρου 2 τού αυτού ώς άνω 

A. Ν., ώς άντικατεστάθη υπό τής παραγράφου 1 τού άρ
θρου 1 τού Ν.Δ. 447/74 «περί άντικαταστάσεως, τροποποιή
σεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων τού A. Ν. 100/1967 
κλπ.» αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

«1. Όργανα τής ΔΕΗ είναι: α) Τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιιον, -6) ό Διοικητής, γ) ό 'Υποδιοικητής, δ) ή ’Αντιπρο
σωπευτική Συνέλευσις καί ε) τό Συμβούλων ’Ελέγχου».'

2. Τό άρθρον 3 τού αυτού ώς άνω A. Ν. 100/1967, ώς 
άντικατεστάθη υπό τής παραγράφου 2 τού άρθρου 1 τού αυτού 
ώς άΐι)Ν. Δ. 447/1974 αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

«2. Τό Διοικητικόν Συμβούλων απαρτίζεται έκ τού Δωικη- 
τού. ώς Προέδρου, τού Ύποδωικητού ώς ’Αντιπροέδρου καί 
επτά μελών».

3. Ή παρ. 3 τού άρθρου 1 τού αυτού ώς άνω Ν. Δ. 447/74 
κςταργείται.

Άρθρον 3.
Τό άρθρον 2 τού Ν. Δ. 447/74 αντικαθίσταται ώς άκο- 

λούθως:
«1. Τόν Πρόεδρον τού Δ. Σ. άπόντα, κωλυόμενον ή έλλεί

ποντα άναπληροί ό ’Αντιπρόεδρος.
,2. Τόν Διοικητήν τής ΔΕΗ έν τή ενασκήσει τών καθηκόν

των του ώς οργάνου ταύτης, άπόντα, κωλυόμενον ή έλλεί
ποντα άναπληροί ό Υποδιοικητής.

Άρθρον 4.
Ή ίσχός τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 30 ’Απριλίου 1975

Ό 'Υπουργός Συντονισμού καί Προγραμματισμού 
‘Π. ΠΑΠΑΑΗΓΟΥΡΑΣ '

Ό 'Υπουργός Βιομηχανίας .
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ


