
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ        ΔΣ18314042021 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. 
της 14ης Απριλίου 2021 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε, κατά 
τα προβλεπόμενα στις από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55) και 14 Μαρτίου 2020 (Α’ 64) 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις, σε 
εφαρμογή αυτών, εγκυκλίους και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, σε 
συνεδρίαση, διά τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε., ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Δημητρίου Παπαστεργίου, Δημάρχου Τρικκαίων και 
υπό την προεδρία του. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι Δήμαρχοι: Αναστασιάδης Φίλιππος Παγγαίου, 
Αποστολόπουλος Ηλίας Παπάγου-Χολαργού, Ερωτόκριτος Μιχαήλ Ηρωικής Νήσου 
Κάσου, Ιωακειμίδης Γεώργιος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κακαλή Μαρία Αγίου 
Ευστρατίου, Καλογιάννης Απόστολος Λαρισσαίων, Κάρναβος Δημήτριος Καλλιθέας, 
Κουκάς Κωνσταντίνος Μυκόνου, Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Κατερίνης, Κυρίζογλου 
Λάζαρος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κωνσταντέλλος Γρηγόριος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης, Λυμπέρης Ιωάννης Ήλιδας, Μαλούτας Λάζαρος Κοζάνης, Μελετίου 
Νικόλαος Ασπροπύργου, Μπακογιάννης Κώστας Αθηναίων, Παπαναστασίου Γιώργος 
Αγρινίου, Τσιρογιάννης Χρήστος Αρταίων, Υδραίου Μερώπη-Σπυριδούλα Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Χρυσάφης Αλέξανδρος Σερρών και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι: Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Ξάνθης, Καφαντάρης Δημήτριος Πύλου-
Νέστορος, Μαυραγάνης Αλέξιος Βριλλησίων, Μουράτογλου Ιωάννης Έδεσσας, 
Μπαρμπάκος Ευάγγελος Καλλιθέας, Μπίρμπας Δημήτριος Αιγάλεω, Τεντόμας 
Χρήστος Αθηναίων, Τσιάμης Ιωάννης Ορχομενού, Τσιαντής Δημήτριος Λίμνης 
Πλαστήρα, Τσιμπανάκος Δημήτριος Βόλου. 

Απών ο Δημοτικός Σύμβουλος Δομοκού Τζιαχρήστας Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση, επίσης, παρευρίσκονται ο κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος της 
ΚΕΔΕ και η κα Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος ΚΕΔΕ. 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η 
παρακάτω απόφαση: 
........................................................................................................................................ 

Απόφαση 183η 

ΘΕΜΑ: Δαπάνες μετατόπισης δικτύων πρώην Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. 
 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ άκουσε εισήγηση από τον κ. Σ. Δανιηλίδη, 
Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ, σχετικά με το ανωτέρω 
θέμα και συγκεκριμένα: 
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Το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τα ζητήματα των εργασιών παραλλαγής ή 
μετατόπισης δικτύων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι υπογειοποιήσεις των 
εναέριων δικτύων της ΔΕΗ, καθορίζεται από τον  α.ν.351/68 και το ν.999/79 και 
συγκεκριμένα: 

 Ο α.ν.351/1968 όριζε πως «Εις ας περιπτώσεις κατά την κατασκευήν, 
ανακατασκευήν ή συντήρησιν οδών ή δικτύων υπονόμων ή ετέρων δημοσίων 
έργων ή έργων Ν.Π.Δ.Δ. απαιτείται η μετατόπισις ή οιαιδήποτε έτεραι εργασίαι επί 
του δικτύου ή των εγκαταστάσεων Εταιρειών ή Οργανισμών κοινής ωφελείας, ή 
εργασίαι δια την πρόβλεψιν διελεύσεων τοιούτων δικτύων, αι δαπάναι των 
εργασιών τούτων, εις ήν έκτασιν αντιστοιχούν προς αποκατάστασιν της προ της 
εκτελέσεως των έργων υφισταμένης καταστάσεως, βαρύνουσι τας πιστώσεις του 
υπό τούτου συντασσομένου προυπολογισμού.»  

 Με τα άρθρα 6 και 7 του ν.999/79 για τις περιοχές Μείζονος Πρωτευούσης και 
Μείζονος Θεσσαλονίκης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του α.ν. 351/1968, άρα το  
κόστος  των έργων υπογειοποίησης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 
βαρύνει  τη ΔΕΗ.  

Το 2018 χωρίς την ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ένα άσχετο 
νομοσχέδιο, αλλάζει το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 57 
του ν.4568 (ΦΕΚ 178/11.10.2018 τεύχος Α’): 

 Με την παρ. 5 καταργείται ο α.ν. 351/1968 (Α΄ 75). 

 Με την παρ. 6. καταργείται η μέριμνα της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 999/1979 (Α΄ 
293), σύμφωνα με την οποία οι πρώην Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (μεταξύ των 
οποίων και η ΔΕΗ) κάλυπταν υποχρεωτικά το κόστος των έργων ανακατασκευής 
των δικτύων τους, αφού διαγράφονται οι λέξεις «δαπάναις των». 

 Με την παρ.7 καταργούνται το άρθρο 6 και η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 999/1979 
(Α΄ 293), με τα οποία στις περιοχές Μείζονος Πρωτευούσης και Μείζονος 
Θεσσαλονίκης το κόστος μετατόπισης ή παραλλαγής των δικτύων βάρυναν τους 
πρώην Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. 

 Με την παρ.8 νομιμοποιούνται οι παράνομες εισπράξεις της ΔΕΗ από τους ΟΤΑ, 
για έργα υπογειοποίησης το κόστος των οποίων θα έπρεπε σύμφωνα με το 
ν.999/1979 να πληρώνει εξ ολοκλήρου η ΔΕΗ. Πολλοί δήμοι που έχουν καταβάλλει 
τεράστια ποσά στη ΔΕΗ έχουν ξεκινήσει διαδικασίες δικαστικών προσφυγών 
εναντίον της. Με την διάταξη αυτή εξαφανίζεται κάθε νομικό έρεισμα για την 
διεκδίκηση των παρανόμως καταβληθέντων ποσών.   

Μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4568/2018, διαμορφώνεται ένα νέο 
θεσμικό περιβάλλον στο οποίο ορίζεται ότι την ευθύνη και υποχρέωση 
ανακατασκευής των δικτύων τους την έχουν οι αντίστοιχοι πρώην Οργανισμοί Κοινής 
Ωφέλειας, χωρίς όμως να ορίζεται με σαφήνεια  ποιον φορέα θα βαρύνουν οι δαπάνες 
των σχετικών έργων. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως στις περιπτώσεις ανακατασκευής οδών ή 
κατασκευής νέων, εντός του πλάτους των οποίων υπάρχουν εγκαταστάσεις δικτύων 
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητά από τους ΟΤΑ την 
κάλυψη της συνολικής ή μέρους της δαπάνης του κόστους υπογειοποίησης. 

Έτσι λοιπόν η οικονομική υποχρέωση μίας Α.Ε. όπως η ΔΕΗ, μεταφέρεται 
στην αυτοδιοίκηση. 
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Ιδιαίτερα στην περίπτωση των εναέριων δικτύων χαμηλής και μεσαίας τάσης 
της ΔΕΗ όπου η υπογειοποίηση τους είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητη, αφού 
τα εναέρια καλώδια είναι άκρως επικίνδυνα, όπως φάνηκε στην πρόσφατη 
κακοκαιρία, ενώ οι ξύλινες ή τσιμεντένιες κολώνες καταλαμβάνουν ζωτικό 
κοινόχρηστο χώρο εμποδίζοντας τη βαδισημότητα των ΑμεΑ, των ηλικιωμένων και 
των γονέων – συνοδών βρεφικών καροτσιών στα πεζοδρόμια. 

Τέλος, αφού επεσήμανε ότι η υπογειοποίηση λοιπόν των δικτύων είναι ζήτημα 
ζωής, υγείας, ασφάλειας και λειτουργικής αναβάθμισης των πόλεων και είναι 
αποκλειστική ευθύνη της ΔΕΗ, η οποία πρέπει να επωμιστεί και το οικονομικό κόστος, 

ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 
 

Ζητά να επανέλθει το προηγούμενο νομικό καθεστώς, σύμφωνα με το 

οποίο το κόστος της ανακατασκευής, μετακίνησης και υπογειοποίησης των 

δικτύων υποχρεούται να καλύπτουν οι αντίστοιχοι Οργανισμοί Κοινής 

Ωφέλειας. 

..………………………………………………………………………………………….……… 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
 
 

Δημήτριος Καφαντάρης 
Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος 

Ο Γενικός Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
 
 

Ιωάννης Καραγιάννης 
 


