
‘Επί τού σχεδίου Νόμου «περί συνχωνεύσεως Γέις την Δη
μοσίαν Έπιχείρησιν ’ Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) τής ’Ανωνύμου 
Ελληνικής Μεταλλευτικής καΓ” Βιομηχανικής 'Εταιρείας 
Λιγνιτωρυχείων Πτολεμαίδος (ΛΙΠΤΟΛ).

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

1. 'Η όξυνσις τοϋ ενεργειακού προβλήματος επιβάλλει
την μεγίστην δυνατήν άξιοποίησιν των εγχωρίων ττηγών 
ένεργείας. Εΐδικώτερον, προκειμένου περί τής παραγωγής 
ηλεκτρικής ένεργείας προέχει ή συντονισμένη, μεγίστη καί 
ιδία τάχιστη άξιοποίησις τοϋ λιγνιτικοϋ πλούτου τής χώρας. 
Ή έλληνική παραγωγή λιγνίτου άνήλθε κατά τό έτος 1974 
εις 14.000.000 τόννους περίπου. Έκ τής ποσότητος ταύτης 
ποσοστόν 34,5 % παρήχθη εις τα υπό την άμεσον έκμετάλ- 
λευσιν τής ΔΕΗ ορυχεία Άλιβερίου καί Μεγαλοπόλεως 
καί ποσοστόν 63 % εις τό ΰπό τήν έκμετάλλευσιν τής ’Ανω
νύμου Ελληνικής Μεταλλευτικής καί Βιομηχανικής Εται
ρείας Λιγνιτωρυχείων Πτολεμαίδος (ΛΙΠΤΟΛ Α.Ε.) άρυ- 
χεϊον Πτολεμαίδος. 'Η λοιπή ποσότης, άποτελοϋσα ποσο- 
σοστόν 2,5 %, παρήχθη ΰπό ορυχείων τελούντων ΰπό τήν 
έκμετάλλευσιν ιδιωτών. _

2. Ή μεγάλη συμμετοχή τής παραγωγής των ορυχείων 
τής έταιρείας ΛΙΠΤΟΛ είς τήν έθνικήν παραγωγήν λιγνί
του έπιβάλλει τό έν προκειμένω-ιδιαίτερον ένδιαφέρον. τής-

. Πολιτείας. Ή έταιρεία αΰτη συνέστη δυνάμει τοϋ Ν.Δ. 3304/
. 1955 δι’ ού έκυρώθη ή άπό 18 ’Ιουνίου 1955 σύμβασις 
μεταξύ τοϋ Ελληνικού Δημοσίου καί τής ’Ανωνύμου Ελ
ληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων καί Λιπασμάτων. 
Ή σύμβασις αΰτη άπετέλεσε σταθμόν είς τάς προσπάθειας 
Τοϋ Κράτους πρός άξιοποίησιν τοϋ μεγάλου λιγνιτικοϋ 
κοιτάσματος τής Πτολεμαίδος. Είχε προηγηθή ή άπό τοϋ 
έτους 1939 σύμβασις μετά τοϋ Γ. Φίλη, είς τήν ίσχύν τής 
οποίας έδόθησαν κατ’ έπανάληψιν παρατάσεις μετά τόν 
πόλεμον είτε είς τον άνάδοχον είτε είς τήν ύπ’ αύτοΰ ίδρυ- 
θεΐσαν Έλληνοαμερικανικήν Εταιρείαν Γενικών Προϊόντων 
Λιγνίτου Α.Ε.

3. Αί μετοχαί της εταιρείας ΛΙΠΤΟΛ δυνάμει τής ΰπ* 
άριθ. 29/10.2.1959 πράξεως τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου 
κυρωθείσης διά τοϋ Νομοθ. Διατάγματος 3962/1959 περιήλ- 
θον κατά 90 % εις τήν Δημοσίαν Έπιχείρησιν ’Ηλεκτρισμού 
καί κατά 10 % είς τήν Έθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος. 
Έκτοτε άπεφασίσθησαν διαδοχικώς αύξήσεις τοϋ μετο
χικού κεφαλαίου, είς τινας τών οποίων ήρνήθη νά μετάσχη

•ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. Ούτω σήμερον μέτοχοι 
τής ΛΙΠΤΟΛ τυγχάνουν ή ΔΕΗ είς ποσοστόν 98,20 % 
’καί ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος είς ποσοστόν 1,80 %
' περίπου.

4. Διά τοϋ Νόμου 3304/1955 προεβλέφθη αύστηρός κρα
τικός έλεγχος έπί τών δραστηριοτήτων τής ΛΙΠΤΟΛ, δι
καιολογούμενος έκ τής άναθέσεως είς ιδιώτην σημαντικού 
διά τήν έθνικήν οικονομίαν τομέως. Συνεπεία τοϋ έλέγχου 
τούτου καί τών έξ αύτοϋ άπορρεουσών δεσμεύσεων παρε- 
τηρήθη πλήρης έλλειψις συντονισμού μεταξύ τών δραστη
ριοτήτων παραγωγής καί έγκαιρου άναπτύξεως νέων έργων 
υπό τής ΛΙΠΤΟΛ καί τών είς λιγνίτην άναγκών τής ΔΕΗ. 
Συνεπεία τών σημειωθεισών καθυστερήσεων τών προγραμ
μάτων άναπτύξεως τής ΛΙΠΤΟΛ (καθυστήρησις προμή
θειας ταινιοδρόμων, καθυστέρησις έπί έν έτος προμή
θειας έξοπλισμοΰ Καρδιάς) προεκλήθησαν ιδιαιτέρως σημαν- 
τικαί ζημίαι οχι μόνον τής ΛΙΠΤΟΛ καί τής ΔΕΗ, άλλά 
καί τής έθνικής οικονομίας γενικώτερον, διότι τό εις λιγνί
την έλλειμμα καλύπτεται όσον άφορά τάς άνάγκας ήλεκτρο- 
παραγωγής διά πετρελ.αίου. Ή κατάστασις είναι έτι σοβα- 
ρωτέρα σήμερον οτε εύρισκόμεθα πρό τής ένάρξεως υλ.ο- 
ποιήσεως ταχυρρύθμου προγράμματος έκμεταλλευσεως τοϋ 
νεοανακαλυφθέντος Νοτίου Πεδίου. ’Εάν διατηρηθή τό ση
μερινόν καθεστώς έξαρτήσεως τής ΛΙΠΤΟΛ όσον άφορα 
τάς διαδικασίας άναθέσεως καί έγκρίσεως μελετών, ώς καί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ . . προμήθειας έξοπλισμοΰ, είναι σχεδόν βέβαιον, ότι θά έπέλ- 
θουν καθυστερήσεις καί θά προκληθοϋν έτι μεγαλ.ύτεραι 
ζημιαι εις τήν ΔΕΗ καί τήν έθνικήν οικονομίαν γενικώ- 
τερον. - γ ' tf-

5. ’Επιβάλλεται οθεν ριζική μεταβολή τού διέποντος 
τήν ΛΙΠΤΟΛ νομικού καθεστώτος, ίνα καταστή αύτη 
ικανή και άντιμετωπίση τάς άνω είς λιγνίτην άνάγκας τής 
ΔΕΗ. Ώς προσφορωτέρα λύσις έμφανίζεται ή συγχώνευσις 
αυτής είς τήν ΔΕΗ ήτις καί μέτοχος τυγχάνει κατά τό 
σημειωθέν ποσοστόν τοϋ 98,20 %, άλλ.ά καί άμέσως έξαρτά 
τό πρόγραμμα ηλεκτροπαραγωγής έκ τής καλής λειτουρ
γίας καί άναπτύξεως τής ΛΙΠΤΟΛ.

6. Διά τής συγχωνεύσεως προσδοκάται ότι θά έπιτευχθή : 
(α) καλυτέρα όργάνωσις τοϋ προγραμματισμού καί συντο
νισμού τής παραγωγής τών μειζόνων λιγνιτωρυχείων τής 
χωράς, διά τής ύπαγωγής αύτών ύπό τόν άπ’ εύθείας έλεγχον 
τής άμέσως ένδιαφερομένης ΔΕΗ. (β) Άντικατάστασις 
τού άσκουμένου στενού κρατικού έλέγχου έπί τής ΛΙΠΤΟΛ 
διά τού έπί τής ΔΕΗ άνωτάτου έλέγχου καί έποπτείας 
τού Κράτους. Ή σημειωθεΐσα άνωτέρω βάσει τού κρα- 
τούντος νομοθετικού καθεστώτος δυσκαμψία είναι έντελώς 
άσυμβίβαστος πρός τήν φύσιν έργασιών έχουσών ηύξη- 
μένον άριθμόν άσταθμήτων παραγόντων, ώς είναι αί έργα- 
σίαι έκμεταλλεύσεως ένός όρυχείου καί δή συνεχώς άνα- 
πτυσσομένου. (γ) Ενιαία πολιτική προμηθειών καί προτυ- 
ποποίησις τού έξοπλισμοΰ ~τών_ μειζόνων λιγνιτωρυχείων 
τής χώρας καί έπίτευξις εύνοϊκωτέρων τιμών καί όρων 
πιστοδοττσεως, ώς έκ τής μείζονος οικονομικής έπΐφα- 
νείας, πείρας καί κύρους τής ΔΕΗ. (δ) Καλυτέρα άξιο- 
ποίησις τού είς προσωπικόν δυναμικού ΔΕΗ-ΛΙΠΤΟΛ 
διά τής θέσεως αύτοϋ ύπό ένιαίαν δργανωτικήν καί λειτουρ- 
γικήν διάρθρωσιν κα. διοίκησιν, έν συνδυασμό πρός τήν 
ένιαίαν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τοϋ προσωπικού 
(μισθολογική έξέλιξις, κοινός άσφαλιστικός φορεύς).
(ε) Έξοικονάμησις δαπανών έκ τής ένιαίας Διοικήσεωξ 
καί δημιουργίας κοινών ύπηρεσιών, ώς καί συγχωνεύσεως 
καί καταργήσεώς τινων έκ τών όμοειδώνϋτοιουτων.

7. Είς τήν πραγματοποίησή τής τοιαύτης συγχωνεύ
σεως σκοπεί τό ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου, δοθέντος ότι 
ελλείπει παρ’ ήμϊν νομοθετικόν πλαίσιον διά τής συγχώ- 
νευσιν άνωνύμου εταιρείας είς δημοσίαν έπιχείρησιν, ώς έν 
προκειμένω!

8. Διά τοϋ άρθρου 1 τού ύποβαλλομένου σχεδίου, κάθε·1 
ρίζεται ή διαδικασία τής συγχωνεύσεως. Είς τήν παρά
γραφον 1 καθορίζεται, 0Tt ή συγχώνευσις άποφασίζεται ύπό 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ΔΕΗ καί τής Γενικής 
Συνελεύσεως τών μετόχων τής ΛΙΠΤΟΛ. Λύτη, κατά τήν 
παράγραφον 2 τού σχεδίου, συγκαλεΐται έκτάκτως ΰπό 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ΛΙΠΤΟΛ, άποφασίζει 
δέ περί τής συγχωνεύσεως διά τής είς τό εταιρικόν κατα
στατικόν προβλεπομένης διά τήν περίπτωσιν τής συγχω
νεύσεως άπαρτίας καί πλειοψηφίας.

9. Διά τής παραγράφου 3 τοϋ αυτού άρθρου 1 ορίζεται, 
ότι διά τήν συγχώνευσιν θά καταρτισθή σύμβασις δι’ άπλοϋ 
ιδιωτικού εγγράφου. Αυτή δέν άπαιτεΐται νά περιέχη περι
γραφήν τών μεταβιβαζόμενων στοιχείων, έφ’ όσον ή ΛΙ- 
ΠΤΟΛ ώς σύνολον περιέρχεται είς τήν ΔΕΗ. Είδικώς προ- 
βλέπεται είς τήν αύτήν παράγρ. 3 ότι δεν άπαιτεΐται έγκρι- 
σις τής συμβάσεως συγχωνεύσεως ύπό τών αρμοδίων 'Υ
πουργών, διότι έκρίθη ότι μετά τήν διά Νόμου ρύθμισιν τοϋ 
θέματος, τοιαύτη έγκρισις στερείται άντικειμένου.

10. Διά νά έξασφαλισθή ή δημοσιότης τής πραγματο- 
ποιήσεως τής συγχωνεύσεως όρίζεται έν παραγρ. 4 τοϋ 
άρθρου 1 ότι ή σύμβασις συγχωνεύσεως καί αί άποφάσεις 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ΔΕΗ καί τής Γενικής 
Συνελεύσεως τών μετόχων τής ΛΙΠΤΟΛ δημοσιεύονται είς 
τό Δελτίον ’Ανωνύμων Εταιρειών καί Εταιρειών Περιο
ρισμένης Εύθύνης τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.



Άπό τής έν λόγω δημοσιεύσεως θεωρείται ώ: συντελεσθεΐ- - 
σα ή συγχώνευσις καί άρχονται τα έννομχ αποτελέσματα 
«'ύτής.

11. Διά τής παραγρ. 5 τού άρθρου 1 προβλέπετχι ότι 
ή σύμβχοι; συγχωνεύσεως καί πάσα σχετική πραξις ή 
ενέργεια, απαλλάσσονται παντός τέλους χαρτοσήμου ή φόρου 
υπέρ τοϋ Δημοσίου ή τρίτου. 'Η τοιαύτη άπχλλ.αγή έκρίθη 
επιβεβλημένη,δεδομένου ότι ή συγχώνευσις πραγματοποιείται 
τη επιταγή της Πολιτείας καί διά την καλυτεραν έξυπηρέ-’ 
τησιν τοϋ δημοσίου συμφέροντος.

12. Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ υποβάλλομενου σχεδίου, καθο-1 
ρίζονται αί συνέπειαι τής συγχωνεύσεως. Εις την παράγρ.
1 ορίζεται, ότι ή μεταβίβασες εις τήν ΔΕΗ των ενοχικών 
καί εμπραγμάτων δικαιωμάτων, προνομίων καί υποχρεώ
σεων της ΛΙΠ’ΓΟΛ έπέρχεται αυτοδικαίως από της κατα 
τά άνω δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
.ής συμβάσεως συγχωνεύσεως, ώς επί καθολικής διαδο-' 
χής. Διά λόγους άπλουστεύσεως καί ταχύτητος έκρίθη 
σκόπιμον όπως απαλλαγή νόμω ή σύμβασις συγχωνεύσεως. 
:ής ανάγκης μεταγραφής διά την μετάθεσιν των έμπρα 
τράτων δικαιώματων τής ΛΙΠΤΟΛ εις τήν ΔΕΗ, δοΟέν- 
τος ότι ή δηιιοσιότης εξυπηρετείται πλήρως διά τής δήμο- ■' 
σιεύσεως εις τήν Εφημερίδα .τής Κυβερνήσεως-τοϋ περί 
συγχωνεύσεως νόμου καί τής' συμβάσεως συγχωνεύσεως

■·;- ά τών αποφάσεων τοϋ Δ.Σ. τής ΔΕΗ καί τής1 Γενικής 
-'υυνελεύσεως τών μετόχων τής ΛΙΠΤΟΛ.-Δια τήν έξασφά- 

λισιν τών δανειστών τής ΛΙΠΤΟΛ προστίθεται- εις' την 
αυτήν παράγραφον 1, ότι· εξακολουθούν ίσχύουσαι αί δο- 
θεΐσαι υπό τοϋ Έλληνικοϋ Δημοσίου έν'γ’υήσεις-υπέρ δα
νειστών τής συγχωνευομένης έταιρείας.

13. Ή διεύρυνσις τοϋ αντικειμένου δράσεωίς τής ΔΕΗ
ώστε να περιλάβη τήν άσκουμένην ύπό τής ΛΙΠΤΟΛ κατά-ι 
τό καταστατικόν αύτής δραστηριότητα προβλέπετία εύϋέως 
διά τής παράγρ. 2 τοϋ άρθρου 2. Ή αύτή( διάταξις έρίζει 
ότι πώλησις προς τρίτους τών προϊόντων τών λιγνιτωρυ
χείων τής ΔΕΗ λαμβάνει χώραν, μόνον καθ’ £ μέρος έτη-" 
τρέπουν αί άνάγκαι ‘ηλεκτροπαραγωγής. .^Προστίθεται όπ 
εις περιπτώσεις πωλήσεως, ή' τιμή; τών-προΓόντων τών 
λιγνιτωρυχείων δέον να είναι κατά τό δυχατόν χαμηλοτέρα , 
αλλά νά έπιτρέπη τήν έξασφά/.ισιν εσόδων άνωτέρων ■ τοϋ 
κόστους, προσδιοριζομένων έπί τη βάσει υγιών οικονομικό)'/ 
άρ/<υν. -- „ ,

14. Κατά τήν παραγρ. 3 τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου, άπό'
- .ντελέσεως τής συγχωνεύσεως καταργοΰνται γενικώς 
τα ο α. πϊ διατάξεις τοϋ Ν. 3304/1955 καί τής δι’ αΰτοϋ κυρω-.·

ϊοης συμβάσεως αί όποϊαι έπέβαλον περιορισμούς, δεσ
μεύσεις καί υποχρεώσεις τής ΛΙΠΤΟΛ. Ώς ανωτέρω έλέ- 
χθη,είς τήν κατάργησιντών έν λόγω περιορισμών προεχόν- 
τως άποβλ.έπει ή συγχώνευσή. Ό κρατικός έλεγχος καί 
έποπτεία Οά άσκ.ήται μέσω τής ΔΕΗ άνηκούσης καθ’ 
ό/.οκλ.ηόίτ ". τίς τό Δημόσιον. Έν τή ,αύτή παραγράφω διευ
κρίνιζε· .εραιτέρω οτι διατηρούνται αί ύφιστάμεναι δυ- · 
νάμει . Νόμου 3304/1955 καί τής δι’ αυτού κυρωθείσης 
συμβασεωε φορο/.ογικαί καί δασαολ.ογικαί απαλλαγώ τής
ΛΙΠΤΟΛ. .
' 15. Έοημειώθη ήδη, ότι τμήμα 1,80 % π.ρίπου' τών 
μ ,,ών τής ΛΙΠΤΟΛ ανήκει εις τήν Εθνική) Τράπεζαν . 
τη Έ/ϋ.άδος. Προκειμένου περί τών έν λόγω μετοχών 
ή παράγρ. 4 τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου όρΤ.τ. ότι αύτχι 
άποζημιοΰνται ύπό τής ΔΕΗ άντί ποσού όριζυμένου είτε 
δι’ άπ’ ευθείας συμφωνίας ΔΕΗ—μετόχων είτε όικ.αστικώςί 
κατά την δικάσιμον τών άσφα/.ισττκών μέτρων.

16) Ή παράγραφος 5 τοϋαρΟρ. 2 ορίζει ζτι δέν αημι- 
ουργοϋνται φορολογικοί! υποχρεώσεις τής ΔΕΗ, τής ΛΙ- 
ΠΤΟΛ ή τών μετόχων αύτής έκ τής συγχωνεύσεως, ιδία 
διά τυχόν υπεραξίαν έξ ενδεχόμενης άποτιμήσεως τοϋ περί ερ
χομένου εις τήν ΔΕΗ ενεργητικού τής ΛΙΠΤΟΛ. Έκρίθη 
καί έν προκειμένω επιβεβλημένη ή τοιαύτη απαλλαγή έφ’ 
όσον ή συγχώνευσις ενεργείται επιταγή τής Πολιτείας.

,17. Διά τοϋ άρθρου .3 τοϋ σχεδίου ρυθμίζονται ζητηματά 
άνακύπτοντα έκ τής συνεχίσεως ύπό τής ΔΕΗ τής μεταλ
λευτικής έπιχειρήσεως τής ΛΙΠΤΟΛ καί τής έκ τοϋ λόγου 
τούτου ένισχύσεως τής μορφής τής ΔΕΗ καί ώς μεταλλευ
τικής έπιχειρήσεως. Κατά τήν παράγρ. 1 τοϋ έν λ.όγω 
άρθρου, περιέρχεται εις τήν ΔΕΗ τό δυνάμει τής άπό 1S.6. 
1955 συμβάσεως μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου καί ΛΙ- 
ΠΤΟΛ κυρωθείσης διά τοϋ Ν. 3304/1955 πκραχωρηθέν 
δικαίωμα εκμεταλλεύσεως τής λιγνιτοφόρου περιοχής Πτο- 
λεμαίδος. Διά τή r παραγρ. 2 τοϋ αΰτοϋ άρθρου, έπεκτεί- 
νεται η ν.ερι.χή έκμεταλλε’ύσεως εις έκτασιν r’c ήν διηκρι- 
βώθη ή ΰπχρξις λιγνιτικών κοιτασμάτων. , *,·.

18. Διά τής παραγρ. 3 τοϋ άρθρ. 3, παρέχετε ή δυνα- 
τότης εις τον 'Υπουργόν Βιομηχανίας νά όρίζη μάστοτε 
καί άλλ.ας περ οχάς τής χώρα..; εις άς ή ΔΕΗ ι | έχη τό 
άποκλειστικόν προνομίαν άναΐήτήσεως, έρεύνη. μαί εκ
μεταλλεύσεων στερεών καυσίμων ορυκτών ΰλ.ών j

19. Διά τής έν τέλχι τοϋ άρσροο 3 παραγράφου έπεκτεί- 
νσνται καί εις τήν ΔΕΗ αί ύπό τοϋ άρθρου 4 τα-ϋ ,.Ν.Δ.

1/1957 παρεχόμεναι εις τάς μεταλλευτικά; έπεχείρήσεις 
άτέλειαι καί άπαλλχγχί διά τήν εισαγωγήν μηχανημάτων
εςαρτηματων, εργα/ειων κ.λ.π. προοριζομένων άποκλει- 

ερευναν κ;:ί έκμετά/λευσιν τών

I
1 ύρί-

xpj "λί 
/κοΰ τής 

-Ά ματικη.ς

στικώς καί μόνον διά 
κοιτασμάτων λ.ιγνίτου.

20. Διά τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ σχεδίου προβλέ-
_πεται ότι τό προσωπικόν τή; ΛΙΠΤΟΛ έξομυ.οϋται αυτο
δικαίως άπό τής συντε/.έσεως τής συγχωνεύσεως προ; τό 
αντίστοιχον (τακτικόν ή έκτακτον) προσωπικόν τής ΔΕΗ 
καί διέπεται άποκλ.ειστικώς ώς προς τά δικαιώματα καί 
τάς υποχρεώσεις ύπό τών κυρίως διατάξεων (άρθρ. 1—44) 
τοϋ ΐσχύοντος Κανονισμού Καταστάσεως Πρ&ρωπικυϋ τής 
ΔΕΗ. Δέν έπεκτείνετχι ή έφαρμογή καί τό' .ετχβχτικών 
διατάξεων τοϋ έν λ,όγω Κανονισμού, πλήν τών ρητών έξαι- 
ρέσεων, διότι αυτά:, ήσαν απρόσφοροι διά νά pJ \ουν τάς 
εν προκειμένω περιπτώσεις. „ .

21. Έν συνέπεια προς τήν ,ρύθμισιν τής παρα 
ζεται έν τή παραγρ. 2 τοϋ αΰτοϋ άρθρου ότι ό 
συγχωνεύσεως χρόνος άπασχο ήσεως τοϋ προσ<·
ΛΙΠΤΟΛ. παρ’ αύτή θεωρεί οι ώς χρόνος π 
υπηρεσίας έν τή ΔΕΙΙ.

Ώς προς τό τακτικόν προσωπικόν της ΛΙΠΤΟΛ καθο
ρίζεται έν παραγρ. 3 ή διαδικασία τής έντάξεως εις όργανικάς 
θέσεις τακτικού προσωπικού τής ΔΕΗ. Ή ενταξις γίνεται 
εις τχυτάριθμον τοϋ κχτεχομέν - ύπό τών μισθωτών κλ.ι- 
μάκιον, ίνα· μή καταστή χείροτ συνεπεία τής συγχωνεύ
σεως ή θέσις αύτών καίτοι δι ίκκνάς κατηγορίας προσω
πικού ΛΙΠΤΟΛ ή πρόσληψις έγί-ττο εις αρχικόν κλ.ιμά- 
κιον άνώτερον τοϋ κλιμακίου άπό τοϋ οποίου ήρχιζε τήν 
σταδιοδρομίαν του τό αντίστοιχον προσωπικόν τής ΔΕΗ. 
Οί μισθωτοί εντάσσονται εις κατηγορίας αντιστοίχους πρός 
τά έκτε/.ούμενα καθήκοντα καί τά τυπικά καί ούσιαστικά 
προσόντα διά τήν παροχήν συγκεκριμένων υπηρεσιών. Διά 
της αυτής διατάξεω; λχμβάνετπ· μέρισα όπως, ή ένταξις 
τών μισθωτών γίνη μετά γνώμην πρωτοβαθμίου' συμβου- 
λ.ίου κρίσεως ύπό τήν Προεδρίαν Πρωτοδίκου κ~Ντή συμ
μετοχή εκπροσώπου τοϋ προσωπικού ΛΙΠΤΟΛ til παρέ
χεται δικαίωμα προσφυγής εις τό Δευτεροβάί ήν Συμ- 
βού/.ιον Κρίσεως τοϋ Προσωπιζοϋ ΔΕΗ τελ.οϋ·/- (ύπό τήν 
προεδρίαν Συμβούλ.ου τής Έχικρατείας ή Ά (παγίτου.f I

22. Διά τό έκτακτον προσω.τικ.όν ή διάταξε; ( παραγρ. 
4 τοϋ άρθρου 4 ορίζει ότι τούτα διατηρεί τήν ιδιότητα ταύ- 
την καί τά συναφή δικαιώματα καί ύποχοεώσεις.

23. Διά τοϋ άρθρου 5 ρυθμίζεται ή ύπανωγή τοϋ προσω
πικού ΛΙΠΤΟΛ εις τήν άσφά/.ισιν τής ΔΕΗ βάσει τοϋ 
Νόμου 4491/1966. EU τήν παράγραφον 2 προβλέτςεται ή 
περίπτωσις εκείνων έκ τοϋ προσω>πικοϋ τής Λ1ΠΤΟ.\ οί 
όποιοι θά άποχωρήσουν έκ τής ΛΙΙΙΤΟΛ ,τό τής συμ- 
πληρώσεως 500 ημερών εργασίας παρά τή ΔΕΗ καί ορί
ζεται ότι δικαιούνται καί ουτοι συντάξεως παρά της ΔΕΗ,
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Διά της ττχίαγρ. 3 τοϋ χύτου άρθρου επεκτείον : · Δ προ- 
κειμενου περί των επί π χγ ίχ μηνιαία χντιχισθία Δ.κηγορων
τής ΛΙΓΙΤΟΛ :α ισχυοντχ επι της αυτής κατηγορώ Δι
κηγόρων .ής ΔΕΗ.· 'Ομοίως ζητήματα τοϋ προσωπικού 
"•ήί ΛΙΠΙΟΑ ρυθμίζονται διά τής πχρ. 3 τοϋ άρθρου 5 
καί διά τοϋ άρθρου 6.

Εν ΑΟηναις τή 1η ’Ιουλίου 197υ

Οί Υπουργοί
Συντονισμού και Π ρογεχιχιχχτισιιοϋ 
Π. IIAllΑΑΗΓΟΥΓΑΣ '

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΙΆΟΤ

' Βιομηχανίας
Κ. ΚΟΝΌΦΑΓΟΣ

Κοινωνικών ' Υπηοεσιών
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΌΜΟΥ

Περί συγχωνεύσεως εις την Δημοσίαν Έπιχείρησιν ’Ηλε
κτρισμού (ΔΕΗ) τής Α.Ε. Ελληνικής Μεταλλευτικής’
καί Βιομηχανικής Εταιρείας Λιγνιτωρυχείων ΓΙτολε-
μαίδος (ΑΙΠΤΟΑ).

Άρθρον 1.

1. — Η κατ’ εφαρμογήν τοϋ άρθρου 24 τής διά τοϋ Νόμου 
3304/1955 κυρωθείσης άπό 18.6.1955 , συμβάσεως «περί 
άξιοποιήσεως τής λιγνιτοφόρόυ περιοχής Πτολεμαΐδος» συ- 
σταθεΐσα ’Ανώνυμος Ελληνική Μεταλλευτική καί Βιομη
χανική Εταιρεία Λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδος (ΛΙΠΤΟΛ) 
συγχωνεύεται εις τήν Δημοσίαν Έπιχείρησιν ’Ηλεκτρισμού 
(Δ1 Π) κατόπιν αποφάσεων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τής ΔΕΗ καί τής Γενικής Συνελεύσεωε των μετόχων τής
ΛΙΠΤΟΛ.'

2. 'Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων τής ΛΙΠΤΟΛ 
συγκαλουμένη εκτάκτως ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτής αποφασίζει περί τής συγχωνεύσεως διά τής έν τώ 
καταστατικό) τής Εταιρείας όριζομένης διά τό θέμα τοϋτο 
άπαρτίας καί πλειούηφίας.

Ή ν .,τή Γενική Συνέλευσις αποφασίζει περί απαλλαγής 
τοϋ Λ. ικητικοϋ Συμβουλίου άπό πάσης ευθύνης, βάσει 
λογιστικής καταστάσεως τής περιόδου άπό 1.1.1975 μέχρι 
τής προτεραίας τής Συνελεύσεως.

3. 'Η σύμβασις συγχωνεύσεως καταρτίζεται δι’ ίδιω- 
τ.κοϋ ’ νραφου ·<νευ περιγραφής των μεταβιβαζομένων 
περιουσιακών στο·./είων καί δεν ύπόκειται εις έγκρισίν τινα.

4. Ή συγχώνεύσις συντελεϊται άπό τής δημοσιεύσεως 
διά τής ’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως (Δελτίον ’Ανωνύμων 
'Εταιρειών καί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) τών 
περί συ·υχωνεύο ·ως άτ στάσεων τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου τής ΔΕΗ καί τής <’ ικής Συνελεύσεως τών μετόχων 
τής ΑΙΠΤΟΑ καί τής; συμβάσεως συγχωνεύσεως.

5. 'Η σύμβασις συγχωνεύσεως, αί αποφάσεις τοϋ Δίοι- 
κητ ·οϋ Συμβουλίου τής ΔΕΗ καί τής Γενικής Συνελεύ- 
σεωι ών μετόχων τής ΛΙΠΤΟΛ, ή δημοσίευσις αυτών 
εις τη Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως (Δελτίον ’Ανωνύμων 
Εταιρειών καί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) καί ή 
μεταβίβασις εις τήν ΔΕΗ τών εμπραγμάτου δικαιωμάτων 
και λοιπών στοιχείων τοϋ ενεργητικού ή παθητικού τής: 
ΛΙΠΤΟΛ, απαλλάσσονται παντός τέλους χαρτοσήμου, φόρου 
μεταβιβάσεως ή άλλου φόρου ή τέλους υπέρ τού Δημοσίου 
ώς καί εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οίουδήποτε τρίτου.

Άρθρον 2.
1. Άπό τής συ·-τελέσεως της συγχωνεύσεως τό νομικόν 

πρόσωπον τής Εταιρείας ΛΙΠΤΟΛ παύει ΰπάρχον καί ή 
ΔΕΗ υποκαθίσταται αυτοδικαίως,' άνευ μεταγραφής ή τηρή- 
σεως ετέρου τύπου, ,'ΐς πάντα έν γένει- τά προνόμια, τά εμ
πράγματα καί ενοχικά δικαιώματα καί τάς υποχρεώσεις 
τής συγχωνευθείσης εταιρείας, τής τοιαύτης μεταβιβάσεως 
έξομοιουμένης πρός καθολικήν διαδοχήν. Εις τό περιθώ-

ριον των οικείων 
παρόντος Νόμου έπερχομένη καθολική διαδοχή. Άντεγ- 
γύησις τοϋ Ελληνικού Δημοσίου προς τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος διά τήν ύπό τήν τελευταίας παροχήν εγγυήσεων 
πρός δανειστάς τής ΛΙΠΤΟΛ ή εγγυήσεις τούτου προς 
τοιούτους δανειστάς εξακολουθούν ύφιστάμεναι.

2. Άπό τής συντελεσεως τής συγχωνεύσεως τής ΛΙΠΤΟΛ 
εις τήν ΔΕΗ περιλαμβάνονται εις τούς κατά Νόμον σκοπούς 
τής τελευταίας καί ά.παντες οί έν τώ Καταστατικό) τής 
ΛΙΠΤΟΛ προβλεπόμενοι σκοποί.

3. Διατάζεις τοϋ Ν. 3304/1955 καί τής δι’ αύτοϋ κυρω
θείσης συμβάσεως έπιβάλλουσαι δεσμεύσεις, υποχρεώσεις 
καί περιορισμούς τοϋ άναδόχου παύουν ΐσχύουσκι άπό τής 
ουντελέσεως τής συγχωνεύσεως, έφαρμοζομένων .εφεξής τών 
περί ΔΕΗ διατάξεων. Αί διατάξεις ττερί φορολογικών απαλ
λαγών τής παραγράφου 5 τοϋ άρθρου 16, ώς καί τής παρα- 
γράφου.-"Γ>το>5“·άρ0ρου 18 τής διά τού Ν. 3304/1955 κυρω
θείσης συμβάσεως εξακολουθούν ΐσχύουσαι.

4. At μή άνήκονσαι εις την ΔΕΗ μετοχαί τής Εταιρείας 
ΛΙΠ ΓΟΛ άποζημιοϋνται ύπό τής ΔΕΗ δι’ άπ’ ευθείας 
συμφωνίας μετά τών κυρίων τών μετοχών τούτων. ’Εν 
διαφωνία άποφαίνεται τό Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών 
αιτήσει παντός ενδιαφερομένου, κατά την διαδικασίαν τών

- ίρθρων“682 κ. έπ. Κώδικος "Πολίτικης Δικονομίας.
5. Οΰδεμία δημιουργεϊται φορολογική ύποχρέωσις εις 

βάρος τής ΔΕ 11 ή τής ΛΙΠΤΟΛ ή τών μετόχων αυτής 
συνέπεια τής συγχωνεύσεως, ιδία διά τυχόν υπεραξίαν ές. 
ένδεχομένης άποτ'.μήσεως τοϋ εις τήν ΔΕΗ περιελευσομένου 
ενεργητικού τής ΛΙΠΤΟΛ.

6. ’Εκκρεμείς δικαι τής ΛΙΠΤΟΛ συνεχίζονται επ’ 
όνόματι τής ΔΕΗ, νομιμοποιούμενης ένεργητικώς καί παθη- 
τικώς πρός τούτο.

Άρθρον 3.
1. Άπό τής συντελέσεως τής συγχωνεύσεως περιέρχεται 

εις τήν ΔΕΗ τό δικαίωμα άναζητήσεως,, έξορύξεως καί 
έκμεταλλεύσεως λιγνίτου εις τήν λιγνιτοφόρον περιοχήν 
Πτολεμαΐδος.

2. Δυνάμει τού παρόντος Νόμου τό Δημόσιον παραχωρεί 
εις τήν ΔΕΗ δικαίωμα περαιτέρω άναζητήσεως, έξορύξεως 
καί έκμεταλλεύσεως λιγνίτου εις τήν περιοχήν Πτολεμαΐδος 
επί έκτάσεως έμβαδοϋ εκατόν τριάκοντα επτά (137) περίπου 
τετραγ. χιλιομέτρων όριζομένης ύπό τών εξής σημείων, ώς 
τοιούτων νοουμένων τών εκκλησιών τών εν συνεχεία ανα- 
φερομένων χωρίων ή οικισμών : Έρμακιά, Άγιος Δημή- 
τριος, Τετράλ.οφον, Πολύμυλος, Κοιλάς, Δρέπανον, Μαυρο- 
δέ-υδρι. Ποντοκώμη, Αμύγδαλα, Έξοχή, Έρμακιά (φύλ- 
λον χάρτου Κοζάνης 1 : 100.000).

3. Δι’ άποφάσεων τοϋ Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευό
μενων διά τής Έφημερίδος Κυβερνήσεως δύναται νά όρί- 
ζωνται έκάστοτε' περιοχαί καθ’ άπασαν τήν χώραν εις άς 
ή ΔΕΗ θά εχη τό αποκλειστικόν δικαίωμα άναζητήσεως 
έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως; στερεών καυσίμων ί<ν>;τ.:>%· 
υλών (λιγνιτών, τύρφης κλπ.), έφαρμοζομένων ···■' νρ· ς 
τάς συνέπειας άναλόγως τών όριζομένων έν αρθριο ύ τού 
Ν.Δ. 4029/1959 «περί άργούντων μεταλλείων κΆ-.ροτοποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τοϋ «μεταλλευτικού 
Κώδικος καί τής 'Υπηρεσίας Μεταλλείων». ·

4. Διά τάς άνάγκας ερευνών καί έκμε-αλλεύσεως τών
λιγνιτωρυχείων αυτής ή ΔΕΗ απολαύει τ~'< Ας τάς μεταλ- 
λευτικάς επιχειρήσεις ύπό τοϋ άρθρου Λ'.Δ. 3714/
1957-«περί κυρώσεως συμβάσεως έκμισί όσεως τοϋ δημο
σίου μεταλλείου’ Βάρδου Χαλκιδικής κ .π.», ώς Ισχύει 
παρεχομένων άτελειών καί άπαλλ.αγών.

Άρθρον 4.
1. Άπό τής συντελνέσεως τής συγχωνεύσεως τό πάσης 

φύσεως υπηρετούν προσωπικόν τής ΛΙΠΤΟΛ συνδεόμενον 
διά σχέσεως εργασίας ή εμμίσθου εντολής έξομοιοϋται αύτο-


