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5. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑ Γ,,α/
της Ζ{Γ/2Θ 'ΐαν.1 351 (ΦΚΚ Α *35 )

Περί ¿ργανώσεως τής διοικήσεως τής Δήμο- 
σίας ’ Επιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού ϊψ *

Οπου εν τφ χειμένψ τού παρόντος καί 
6ιΑ των τροποποιήσεων του Α.Ν. Ιϋθ/1967, 
αναφέρεται ο οροο"*Υποδιοικητής"ο όρος 
ουτος απηλείφθη δια τής παρ.3 του αρθρ. 
1 Ν.Δ.447/ΐ974(κατωτ.αριθ.26).

"Εχοντες ύπ’ δψει τάς δ ια τάζεις του αρθρ.
1 παρ.2 ως και τάς δ ια τάζεις των αρθρ.4 
και 6̂ του Νομ.1 468/1 950 "περί ιδρύσεως δη
μοσίας επιχειρήσεως ηλεκτρισμού"καί την υπ’ 
αρ ιθ .56/1 95̂  γνωμοδότησιν του Συμβουλίου 
Επικράτειας, προτάσει τού*Ημετέρου Υπουρ

γικού Συμβουλίου καί είσηγήσει το υ ’Ημετέ- 
ροϋ επι του Συντονισμού Υπουργού,άπεφασι- 
σαμεν καί διατάσσομεν:

Τ μή μα Α ’ .
Σκοπος,καθήκοντα καί τρόπος λειτουργίας 
τής Δημοσίας ’Επιχειρήσεως’Ηλεκτρισμού

"Αρθρ.Ι ,-1 . *Η Δημοσία 'Επιχείρησές *Η- 
λεκτρισμού(ΔΕΗ)άσκεΐ τά διά τού Νομ.1468/ 
1 9 5 0  άναγνωριζόμενα είς αυτήν προνόμια και 
δικαιώματα επί τφ τέλ ε ι τής καλυτέρας δυνα- 

Η τής έζυπηρετήσεως τού δημοσίου· συμφέροντος, 
3ί έφαρμόζει δε ως μέσον πρός επιτυχίαν τού 
ο σκοπού τουτου τας μεθόδους τής ιδιωτικής 

επιχειρηματικής οικονομίας.
2 . ’Αντικείμενα τής δράσεως τής ΔΕΗ ε ίνα ι: 
α)ή κατασκευή, συντήρησις καί λειτουργία 

εργοστασίων παραγωγής ήλεκτρικής ενεργειας, 
V ως και δικτύων μεταφοράς καί διαθέσεως αυ

τής ικανών ν ’ άνταποκριθώσιν είς  τάς δημο
σίας και ίδιωτικάς άνάγκας ολοκλήρου τής 
Χωράς,

β)ή πώλησις τής ήλεκτρικής ένεργείας επί 
κερδει προοριζομένψ άποκλειστικώς δια τήν 
έζασφάλισιν τής οίκονομικής αύταρκείας τής 
ΔΕΗ,τήν έπέκτασιν των εργοστασίων καί των 
δικτύων αυτής ώς καί τήν άνάπτυζιν των ερ
γασιών ταύτης,συμφώνως πρός τάς είδ ικω τε- 
ρας δ ια τά ζεις  τού παρόντος.

*Άρθρ.2. -Κατά τον καθορισμόν καί τήν καθ’ 
έκαστον εφαρμογήν τής ένεργειακής αυτής 
πολιτικής η ΔΕΗ υποχρεούται να τηρή τους 
έζής ίδ ί<7 κανόνας καί κατευθύνσεις:

α)Νά ενεργή τήν παραγωγήν,μεταφοράν και 
διάθεσιν τής ήλεκτρικής ένεργείας ε ις  τας 
διαφόρους περιφερείας τής χώρας ανευ δια
κρίσεων μεταζύ αύ-ςών κατά τήν διάθεσιν τής 
ένεργείας ταυτης,άλλων πλην εκείνων τας ο
ποίας ε ίτ ε  καθιστφ άναποτρέπτους ο βαθμός 
προοδου και άναπτύζεως των δικτύων, ε ίτε  
επιβάλλουν έπιτακτικώς ιδ ια ίτερο ι οικονο
μικοί ή εθνικοί λόγοι.

β)Να έζασφαλίζη τήν παραγωγήν τής^ένερ- 
γείας δ ι ’ άποκλειστικής κατά το δυνατόν χρη- 
σιμοποιήσεως έγχωρίων πηγών ένεργείας.

a

γ)Νά επιμελήται, όπως κατά τήν κατάστρω- 
σ ιν  τών σχεδίων κατασκευής και άναπτύζεως 
έγκαταστάσεων παραγωγής ένεργείας διά τής 
χρησιμοποιησεως υδατικών δυνάμεων,η πραγμα- 
τοποιησις τών σχετικών έργων συνδυάζηται 
κατα το δυνατόν προς τας άνάγκας αρδεύσεων^ 
άποστραγγισεων,προστασίας κατά τών χειμάρ- 
ρων και τών πλημμυρών,βελτιωσεων τού εδά
φους ως προς τας συγκοινωνιακός άνάγκας.

β)Να μεταφερ^ καί διαθέτη τήν ήλεκτρικήν 
ένεργειαν προς εζυπηρετησιν τοσον τών ά- 
στικών οσον και τών αγροτικών περιφερειών, 
ένεργούσα επι τοιαυτης βασεως καί κατα 
τοιούτον σύστημα ώστε νά επιτυγχάνεται, ό- 
μού μετά τή ς ’ εζυπηρετησεως ταυτης,και η 
διάδοσις τής χρήσεως τής ήλεκτρικής ένερ
γείας .

ε-ζ(Κατηργηθησαν δια τού αρθρ. 1 7  Ν.Δ.
5523/1966 κατωτ .σελ.224,41 ) ·

’’Αρθρ. 5 .-1 . *Η Δ.Ε.Η.θά καθορίζη τάς τ ι 
μάς τής πωληθησομένης ύπ’ αύτής ήλεκτρικής 
ένεργείας, άποβλέπουσα άφ’ ένός μέν ινα αύ- 
ται είναι όσον τό δυνατόν χαμηλότεροι, άφ* 
ετερου δε ίνα έπιτρεπουν την πραγματοποιη- 
σ ιν  έσόδων άνωτέρων τού έζ οιασδήποτε α ί
τια ς κοστους,προσδιοριζομενων επι τή βάσει 
υγειών οικονομικών άρχών,ως και τών σχετι
κών διατάζεων τού παρόντος.

2,Αί τιμα ί θά είνα ι αί αύταί διά τούς 
καταναλωτας υπο τας αύτας συνθηκας και είς 
τήν αύτήν περιοχήν.

3·*Η Δ.Ε.Η.θά έπιμελήται όπως ε ίς  τας 
μ ετ’αγοραστών ένεργείας συνομολογουμενας 
συμβάσεις καταχωρούνται όροι καί πίνακες 
τιμών,έζασφαλίζοντες είς  τούς υπό τού αγο
ραστού έζυπηρετουμενους καταναλωτας ηλεκ
τρικήν ένεργειαν είς  την εύθηνοτέραν δυνα
τήν τιμήν.

Τμήμα Β*. ’Οργάνωσις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ’
"Εδρα,όργανα

"Αρθρ,4«- *Η Δ.Ε.Η .έχει τήν έδραν αύτής 
είς ’Αθήνας.

*Αρθρ.5 .-" 1 . Οργανα της ΔΕΗ είναι:α)Τ0 Δι
οικητικόν” Συ^ιβούλιον,β)ο Διοικητής,γ)ο'Υποδι
οικητής, 6)η Αντιπροσωπευτική Συνέλευσις καί 
ε )τό  Συμβουλιον Ελέγχου".

*Η παρ.Ι άντικατασταθεΐσα διά τής παρ.
1 τού αρθρ.1 Ν.Δ.447/ΐ974^καττωτ.άριθ·.26) ¡ 
αντικατεστάθη έκ νέου ώς άνω διά τής παρ. 
1 τού αρθρ.2 Νέμ.63/ΐ975(κ£ττωτ.άριθ.28).

2 .Οι Υπουργοί Συντονισμού καί Βιομηχανί
ας παρέχουν άπό κοινού πρός το Διοικητικόν 
Συμβουλιον της ΔΕΗ τάς άναγκαίας κατευθύν
σεις καί οδηγίας διά τήν έντός της Κυβερ-

(*ΑντΙ τής σελ.219(γ) Σελ.219(δ)



13.Αη.5 Δημοσία ’βηχείρησις Ηλεκτρισμού

νητικής Πολίτικης πραγματοποίησή των σκο
πών της Δ.Ε .Η .",

Τό άρθρ.5 άντικατεστάθή ώς άνω διά 
του άρθρ.2 Α.Ν.10θ/ΐ9ό7(κατωτ.άριθ, 20.)

jCBSAMION Β'.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣϊΚΒσ.-’ΛΙΟΝ 
I . .-**Γ0 Διοικητικόν Συμβοόλιον απαρτί

ζετα ι εκ. τοΟ Διοικητού, ώς Προέδρου, του ' Υπο— 
διοικητού ώς Αντιπροέδρου καί επτά μελών” .

Τό αρθρ.6 αντικαταίτταθέν διά του αρθρ. 
3 Α^Ν.1ΰθΑ967(κατωτ.άριθ.2ϋ)καΙ διά τ?)ς 
παρ.2 του αρθρ.Ι Α.Ν.447/1974^κατωτ.άριθ- 
26) άντικατεστάθη εκ νέου ώς ανω διά τ^ς 
παρ.2 του αρθρ.2 Ν0μ.63/ΐ975(κατωτ.άριθ. 
28).

"Αρθρ.7 . *0 1 Διοικητής, ο ‘ Υποδιοικητής 
καί τά μήλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ ιο 
ρ ίζοντα ι έπί 3ετει θητείφ διά Β.Δ/τος έκ- 
διδομένου προτάσει του Προέδρου τής Κυβερ- 
νήσεως καί των ‘Υπουργών Συντονισμού καί 
Βιομηχανίας, έπιλεγόμενοι μεταζύ προσώπων 
δυναμένων να συμβάλουν ε ίς  τήν έπιτυχιαν 
του έργου της ΔΕΗ λόγψ κύρους,γνώσεων καί 
πε ίρας.

Είδικώς, κατά τήν πρώτην έφαρμογην τού 
παρόντος, ή θητεία των 3 μελών τού Διοικη
τικού Συμβουλίου λήγει τήν 31Πν Δεκ.1970. 
*0 Διοικητής, ο ‘ Υποδιοικητής καί τά μέλη 
τού Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται νά έ- 
πα ναδι ορι σθούν” .

Ίο ά'ρθρ.7 άντικατεστάθη ώς άνω διά 
τού άρθρ.4 Α.Ν.10θ/ΐ967(Ηατωτ.άριθ·2θ)·

*Άοθο.6.-(Κατηργήθη διά τού άρθρ.14 Α.Ν. 
1θδ7 ΐ 96τΤκα τω τ.άρ ιθ .2θ ) .

’'Αρθρ.9« -"1 « ‘^ς Διοικητής, ‘ Υποδιοικητής 
κα ί , μελη τού Διοικητικού Συμβουλίου δέν 
δύνανται νά διορισθούν μέλη τής Κυβερνησεως, 
Βουλευταί, δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικά ίου,μέλη τής 
'Αντιπροσωπευτικής Συνελεύσεως, πρόσωπα ά- 
παλλαγεντα των καθηκόντων των ως μελών τού 
Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα εν παρ.3 τού 
άρθρ.10 τού παρόντος οοιζόμε να , πρόσωπα ά- 
νίκανα νά άναλάρουν δημόσιον λειτούργημα ή 
εύρνοχύμενα ε ίς  υπαλληλικήν ή άλλην συμβα
τικήν σχέσιν πρός τήν Δ.Ε.Η.ή μετά προσώ
που έζηρτημένου ή συμβεβλημένου μετά της 
Δ.Ε.Η.καί εχοντα Ιδιωτικόν συμφέρον έκ της 
τοιαύτης έζαρτησεως ή συμβάσεως.

2.Κατά τήν διάρκειαν τής θητείας αύτών, 
ο Διοικητής καί ¿ ‘Υποδιοικητής δέν δ ύ ο ν 
ται νά κέκτηνται έτέραν έπαγγελματικήν ά- 
πασχόλη σι ν",

Τό άρθρ.9 άντικατεστάθη ώς άνω διά 
τού άρθρ.β Α.Ν.10θ/ΐ9ό7(κατωτ.άριθ.2θ).

Α ρθρ.Ι0 ,-"1 . ‘ 0 Δ ιο ικητής,¿ ‘ Υποδιοικητής 
καί τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου ά- 
παλλάσσονται των καθηκόντων των,έν περιπτώ- 
σει συνδρομής ur. τά τόν διορισμόν των τινός 
των έν τψ πρσηγουμένψ άρθρψ άσυμβ ιβάστων. 
f  2. Τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ά- 
τρλλάσσονται των καθηκόντων των προτάσει 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έάν άπουσιάζουν 
άδικαι,ολογήτως έπί τρεις  συνεδριάσεις έν- 
τός τοΰ αΰτοΰ έτους.

3. 0 Διοικητής, ό'Υποδιοικητής καί τά μέ
λη τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου άπαλλάσοοντη ι 
των καθηκόντων των διά σοβαράν παράβασιν 
των διεπόντων τήν λειτουργίαν της Δ.Ε.Η. 
διατάξεων, Νόμων καί κανονισμών,ώς καί έπί 
βλάβης ή παραμελήσεως των συμφερόντων ταύ- 
της. Διά τήν τοιαύτην άπαλλαγήν άπαιτειτα ι 
γνώμη τής 'Αντιπροσωπευτικής Συνελεύσεως 
κατά τά έν παρ.2 τού άρθρ.ΐδ τού παρόντος 
οριζόμενα.

4. ‘Η συμςώνως τζ> παρόντι άρθρψ άπαλλαγή 
έκ των καθηκόντων τού Δ ιο ικητού ,τού ‘Υποδι- 
οικητού καί των μελών τού Διοικητικού Συμ
βουλίου ένεργειτα ι διά Β.Δ/τος, πρόκα λουμέ
νου υπό τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως καί 
των Υπουργών Συντονισμού καί Βιομηχανίας".

Τό άρθρ.10 άντικατεστάθη ώς άνω διά 
τού άρθρ.6 Α.Ν.10θ/ΐ967(κατωτ.άριθ.2θ).

''Αρθρ. 1 1 *0 Διοικητής, ¿ ‘ Υποδιοικητής 
κα I τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου,ά- 
ναλαμβάνοντες υπηρεσίαν ορκίζονται ένώπιον 
τού ‘Υπουργού Βιομηχανίας τόν ορκον τού Δη
μοσίου υπαλλήλου"..

Το άρθρ.11 άντικατεστάθη ώς άνω διά 
τού άρθρ.7 Α.Ν. 10θ/ΐ967(κατωτ.άριθ.2θ).

"Αρθρ.12.-"Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έ 
χ ε ι, έκτος των έν το ίς  επομένοις άρθροις 
αρμοδιοτήτων καί τάς άκολούθους άρμοδιότη-

α)Καθορίζει τήν άκολουθητέαν υπό τής ΔΕΗ 
πολιτικήν.

β )'Ε γκρ ίνει τούς κανονισμούς τής ΔΕΗ.
γ ) ' Αποφάσιζει έπί τών υποβαλλομένων ε ίς  

αυτό έγγράφως προ 2 τουλάχιστον ήμερων υπό 
τού Διοικητού θεμάτων.

δ )'Ε γκρ ίνει συμβάσεις ά ζία ς  άνω τών τρ ι
άκοντα εκατομμυρίων δραχμών.

ε ) 'Ε γκ ρ ίνε ι,μ ετ 'ε ίσή γη σ ιν  τού Διοικητού, 
τόν έτήσιον προϋπολογισμόν,τόν Ισολογισμόν 
καί τήν’Έκθεσιν τών πεπραγμένων τής ΔΕΗ.

ς)7Ιροτείνει τόν διορισμόν ή απόλυσιν, 
συμφώνως πρός τόν κανονισμόν, τών Γενικών 
Διευθυντών.

ζ )Δ ιο ρ ίζ ε ι  τόν Νομικόν Σύμβουλον,δι'άπο- 
φάσεως έγν.ρινομένης υπό τού ‘ Υπουργού Βιο
μηχανίας".

Τό άρθρ.12 άντικατεστάθη ως άνω διά 
τού άρθρ.8 Α.Ν. 10θ/ΐ967(κατωτ.άριθ.2θ).
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