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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κατέθεσε σήμερα Δευτέρα 13/5 το μεσημέρι 
ενώπιων του Συμβουλίου της Επικρατείας Αιτήσεις:  
 

Α. Για την ακύρωση 

1. Της με αρ. Υ 281/11.5.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ τ. 

Β΄1139/11.5.2013) «Περί πολιτικής κινητοποίησης των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των αναγκαίων 

πόρων και παροχή εξουσιοδότησης στους αρμοδίους υπουργούς 

προκειμένου να προβούν σε επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών 

των εκπαιδευτικών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και 

κινητών που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και 

ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών 

εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας».  

2. Της Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 6212/11.5.2013  

3. Της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών  Εσωτερικών, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 

6213/11.5.2013  

4. Κάθε μεταγενέστερης πράξης και παράλειψης της Διοίκησης, που 

είναι συναφής με την προσβαλλόμενη και αποτελεί συνέχεια ή 

ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας, καθώς και κάθε συναφούς 

πράξεως.  

 

και  

 

Β. Για να ανασταλεί η ισχύς 
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1. Της με αρ. Υ 281/11.5.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ τ. 

Β΄1139/11.5.2013),  

2. Της Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 6212/11.5.2013 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Β΄1140/11.5.2013)  

3. Της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών  Εσωτερικών, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 

6213/11.5.2013 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Β΄1140/11.5.2013)  

4. Κάθε μεταγενέστερης πράξης και παράλειψης της Διοίκησης, 

που είναι συναφής με την προσβαλλόμενη και αποτελεί συνέχεια ή 

ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας, καθώς και κάθε συναφούς 

πράξεως.  

 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1. Παραβίαση του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγματος και του 

εκτελεστικού αυτού άρθρου 41 του  ν.3536/2007, των υπ’ αριθμούς 

105, 87 και 98 Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας, του άρθρου 4 της 

ΕΣΔΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.       

Περαιτέρω,  
 
Α) Στην υπ’ αριθ. 29 Διεθνή Σύμβαση της Γενικής Συνδιάσκεψης της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), «περί της αναγκαστικής ή 
υποχρεωτικής εργασίας», που υπεγράφη στη Γενεύη στις 23.6.1930 
 
Β) Στην υπ’ αρ. 105 Διεθνή Σύμβαση, της Γενικής Συνδιασκέψεως της 
Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, «περί καταργήσεως της 
αναγκαστικής εργασίας», 
 
Γ) Στο άρθρο 4 της Διεθνούς Συμβάσεως της Ρώμης «δια την 
προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών» (ΕΣΔΑ), 
 



Δ) Στην υπ’ αρ. 87 Διεθνή Σύμβαση, της Γενικής Συνδιασκέψεως της 
Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, «περί συνδικαλιστικής ελευθερίας 
και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος», 
 
Ε) Στην υπ’ αρ. 98 Διεθνή Σύμβαση, της Γενικής Συνδιασκέψεως της 
Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, «περί εφαρμογής των αρχών του 
δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως» 
 

ΣΤ) Στη Διεθνή Σύμβαση «Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης». 
 

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ- ΖΗΤΩ 

 
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου,  
Να ανασταλεί η ισχύς των προσβαλλόμενων και κάθε άλλης συναφούς 
πράξης της διοίκησης,  
Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης, λόγω του 
κατεπείγοντος. 

 

 

 
 


