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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των 

εργαζομένων των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ............................................................................. 1

Επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων, 
που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λει−
τουργία του δυναμικού παραγωγής, μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των εταιρει−
ών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς 
και για την απρόσκοπτη λειτουργία κάθε άλλης 
συναφούς διαδικασίας. ............................................................. 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3909 (1)
  Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των ερ−

γαζομένων των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

    Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του 

Συντάγματος,
β) του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις 

θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42) και 

γ) του ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτά−
κτου Ανάγκης» (Α΄ 236),

δ) του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παρα−
γωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις» (Α΄ 179) και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 94 αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ477/5.7.2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πο−
λιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων των 
εταιρειών ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και των 
αναγκαίων πόρων. (ΦΕΚ Β΄ 1828).

3. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμε−
νων δυσμενών συνεπειών από τις κηρυχθείσες, με την 

από 24 Ιουνίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ − ΚΗΕ, 48ωρες επαναλαμβανόμενες 
απεργιακές κινητοποιήσεις με έναρξη την πρώτη ημέρα 
κατάθεσης του νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση της 
ΔΕΗ ΑΕ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, καθώς και 
τη σημαντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονομι−
κή ζωή της χώρας και τους σοβαρούς κινδύνους που 
επαπειλούνται για τη δημόσια τάξη και δημόσια υγεία 
λόγω της παρατεινόμενης αδυναμίας ομαλής ηλεκτρο−
δότησης της χώρας και της εξ αυτής έκθεσης των κα−
ταναλωτών και ιδίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού 
σε σοβαρούς κινδύνους υγείας, αποφασίζουμε:

1. Επιτάσσουμε, από τη 12η μεσημβρινή της 5ης Ιουλίου 
2014 έως την έκδοση νεότερης απόφασης, τις προσω−
πικές υπηρεσίες του συνόλου των εργαζομένων των 
εταιρειών ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στις 
θέσεις όπου υπηρετούν.

2. Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης Προ−
σωπικών Υπηρεσιών» θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του ν. 3536/2007.

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Aριθμ. 3910 (2)
Επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων, που εί−

ναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
δυναμικού παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλε−
κτρικής ενέργειας των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και για την απρόσκο−
πτη λειτουργία κάθε άλλης συναφούς διαδικασίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του 

Συντάγματος,
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β) του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42) και 

γ) του ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτά−
κτου Ανάγκης» (Α΄ 236),

δ) του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179) και ειδικότερα τα άρθρα 
3 και 94 αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ477/5.7.2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πο−
λιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων των 
εταιρειών ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και των 
αναγκαίων πόρων (ΦΕΚ Β΄ 1828).

3. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμε−
νων δυσμενών συνεπειών από τις κηρυχθείσες, με την 
από 24 Ιουνίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ − ΚΗΕ, 48ωρες επαναλαμβανόμενες 
απεργιακές κινητοποιήσεις με έναρξη την πρώτη ημέρα 
κατάθεσης του νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση της 
ΔΕΗ ΑΕ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, καθώς και 
τη σημαντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονομι−
κή ζωή της χώρας και τους σοβαρούς κινδύνους που 
επαπειλούνται για τη δημόσια τάξη και δημόσια υγεία 
λόγω της παρατεινόμενης αδυναμίας ομαλής ηλεκτρο−

δότησης της χώρας και της εξ’ αυτής έκθεσης των κα−
ταναλωτών και ιδίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού 
σε σοβαρούς κινδύνους υγείας, αποφασίζουμε:

1. Επιτάσσουμε, από τη 12η μεσημβρινή της 5ης Ιουλίου 
2014 έως την έκδοση νεότερης απόφασης, τη χρήση 
του συνόλου των γραφείων, εγκαταστάσεων, μονάδων 
παραγωγής, υλικού και λοιπών εν γένει ακινήτων και 
κινητών, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του δυναμικού παραγωγής μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε., 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και για την απρό−
σκοπτη λειτουργία κάθε άλλης συναφούς διαδικασίας. 

2. Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα 
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ν. 3536/2007.

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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