
ΕΝΠΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ς πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία

ι\~W·.ΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΜ ΑΠΙΚΗΣ», που εδρεύει στο

Ι:-':»oιf\ηνΙKόΑπικής, Τέρμα οδού Αεροπορίας, όπως νομίμως εκπρο-
'" A~'" .. ~~.. πειται,

.λ-l~
Ζ -. Χρήστου Κάντζα του Γεωργίου, κατοίκου Γλυφάδας Απικής, οδός

-!!!!!!!-:i'lififn"l:": Αριστοτέλους αριθ. 3, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Προέδρου
fURO

του Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

3. Παναγιώτη Νίκου του Χρήστου, κατοίκου Δάφνης Απικής, οδός

Αρκαδίου αριθ. 4-6, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Γενικού

Γραμματέα της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

4. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία

«ΣγΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΜ», που εδρεύει στο Ελληνικό

Απικής, Τέρμα οδού Αεροπορίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται,

5. Μιχάλη Γαζή του Νικολάου, κατοίκου Γλυφάδας Απικής, οδός

Μικράς Ασίας αριθ. 110, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και

Προέδρου του Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

6. Μιχάλη Καρρά του κων/νου, κατοίκου Ιλίου Απικής, οδός Θεοφί-

'-,λομ ~ριθ. 39, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Γενικού Γραμματέα

της ανωτέρω συνδικολισηκήτ; οργάνωσης,
• -- Ο, ••.

7. τ'ης πρωτοβά.θμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία

«ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η.Σ.Α.Π.», που εδρεύει στον Πειραιά,

Πλατεία Λουδοβίκου αριθ. 1, Μέγαρο ΗΣΑΠ, όπως νομίμως

εκπροσωπείται,

8. Βασίλειου Σταθούση του Χρήστου, κατοίκου Μοσχάτου Απικής,

οδός Καποδιστρίου αριθ. 74, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και

Προέδρου του Δ.Σ. της ανωτέρω ουνδικαλιοηκήτ; οργάνωσης,

9. Τριαντάφυλλου Τριανταφύλλου του Ηλία, κατοίκου Νέας Ιωνίας

Απικής, οδότ; Ολυμπιάδος αριθ. 1, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ

και Γενικού Γραμματέα της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,
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10. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυ- '~~."""
-.ιι...ι" .•

μία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδότ; Αθηνάς

αριθ. 67, όπως νομίμως εκπροσωπείται,

11. Χρήστου Κούκη του Ιωάννη, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Απι-

κήτ, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αριθ. 81, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ.

ΑΕ και Προέδρου του Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργά-

νωσης,

12. Κων/νου Δήμα του Σταμάτη, κατοίκου Πετρούπολης Απικής,

οδός Αγησιλάου αριθ. 27, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Γενι-

κού Γραμματέα της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

13. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυ-

μία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ Α. ΜΕΤΡΟ», που εδρεύει στην

Αθήνα, οδός Κηφισού αριθ. 94, όπως νομίμως εκπροσωπείται,

14. Δημήτριου Ηλιόπουλου του Ιωάννη, κατοίκου Πετρούπολης

Απικής, οδότ; Μάρκου Μπότσαρη αριθ. 69, εργαζομένου της

ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Προέδρου του Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής

οργάνωσης,

15. Αικατερίνης Συνοδινού του Κων/νου, κατοίκου Περιστερίου

Απικής, οδός Σκαμανδρού αριθ. 35, εργαζομένης της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ

και Γενικής Γραμματέα της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

16. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυ-

μία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-

ΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισού

αριθ. 94, όπως νομίμως εκπροσωπείται,

17. Θωμά Ζάχαρη του Ηλία, κατοίκου Ζεφυρίου Απικής, οδός

Ολυμπιάδος αριθ. 9, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Προέδρου

του Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

18. Αναστασίας Κυριακίδη του Βασιλείου, κατοίκου Αθηνών, οδός

Αργυροπούλου αριθ. 6, εργαζομένης της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Γενικής

Γραμματέα της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης, καθώς και
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19. Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την

επωνυμία «ΕΡΓΑτοΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΑΘΗΝΑΣ», που εδρεύει

στην Αθήνα, οδός 3ης Σεπτεμβρίου αριθ. 48Β, όπως νομίμως

εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

1. Του Πρωθυπουργού, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα,

2. Του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-

φορών και Δικτύων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της

οδού Νίκης αριθ. 5-7, και

3. Του Υπουργού Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί

της οδού Καραγιώργη Σερβίας αριθ. 10.

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΠΣΕΠΣ

1. Της υπ' οριθ. Υ236/24-1-2013 αποφάσεως του Πρωθυπουργού

«Πολιτική κινητοποίηση των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ και

εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών

αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών της

ΣΤΑΣΥ ΑΕ που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του

συγκοινωνιακού έργου» (ΦΕΚ 101/τ.Β,Ι24-1-2013),

2. Της υπ' αριθ. Υ237/24-1-2013 αποφάσεως του Πρωθυπουργού

«Εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη της χρήσης

των ακινήτων και κινητών της ΑΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ που είναι

απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου» (ΦΕΚ

105/τ. Β,Ι24-1-2013),

3. Της υπ' αριθ. 2283/24-1-2013 αποφάσεως του Υπουργού

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών των εργαζομένων στις

"Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ"» (ΦΕΚ 106/τ.Β,Ι24-1-

2013),

4. Της υπ' αριθ. 2284/24-1-2013 κοινής αποφάσεως των Υπουργών

Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
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Μεταφορών και Δικτύων «Επίταξη της χρήσης ακινήτων και

κινητών μέσων της "Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ" και της

'ΆΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟΑΕ"» (ΦΕΚ 106/τ.ΒΊ24-1-2013), και

5. Κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως,

προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

Σ. Η διαδικαστική πορεία της ένδικης διαφοράς

Οι ως άνω αναφερόμενες υπ' αριθ. 1, 4, 7, 10, 13 και 16

αιτούσες αποτελούμε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις

(επιχειρησιακά εργατικά σωματεία) των εργαζομένων στη

συγκοινωνιακή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΣΥ ΑΕ»,

όπου συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως οι εταιρείες ΗΣΑΠ ΑΕ,

ΤΡΑΜ ΑΕ και ΑΜΕΛ ΑΕ και η οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεση

του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου με επίγεια και υπόγεια μέσα

σταθερής τροχιάς μέσα στα όρια της Περιφέρειας Απικής.

Οι υπόλοιποι αιτούντες είμαστε εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και

συνδικαλιστικά στελέχη των προαναφερόμενων συνδικαλιστικών

οργανώσεων, ενώ η τελευταία αιτούσα (υπ' αριθ. 19) αποτελώ

δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση τοπικού χαρακτήρα και

συγκεκριμένα στην πόλη της Αθήνας (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο

Αθήνας-Ε.Κ.Α.), όπου υπάγονται όλα τα προαναφερόμενα εργατικά

σωματεία.

Κατόπιν πολυήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων των

συνδικαλιστικών μας οργανώσεων, που εντάθηκαν κατά το μήνα

Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες

πράξεις, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της απεργίας

μας, με τις οποίες η Διοίκηση προέβη σε επίταξη τόσο των

προσωπικών υπηρεσιών όλων των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ,
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μεταξύ των οποίων και ημών, όπως και όλων των εργαζομένων-

μελών των εργατικών σωματείων μας, όσο και της χρήσης των

κινητών και ακινήτων μέσων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και της ΑΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΑΕ, η οποία (επίταξη) διατάχθηκε μέχρι νεωτέρας σχετικής

αποφάσεως και δεν έχει μέχρι σήμερα αρθεί.

Έτσι, τις υπ' αριθ. Υ236/24-1-2013 και Υ237/24-1-2013

αποφάσεις του Πρωθυπουργού, την υπ' αριθ. 2283/24-1-2013

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και την υπ' αριθ. 2284/24-1-2013

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως και

κάθε άλλη συναφή πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως,

προγενέστερη ή μεταγενέστερη, προσβάλλουμε επί ακυρώσει

εμσροθέσμωτ; και εν γένει παραδεκτώς, δια της παρούσας αιτήσεώς

μας, με προφανές έννομο συμφέρον και για τους κάτωθι νόμιμους,

βάσιμους και αληθείς λόγους:

11. Επί των προΒαλλόμενων λόγων ακυρώσεως:

Α. 1ας λόγος ακυρώσεως: Παράβαση συνταγματικών διατά-

ξεων - Παράβαση νόμου

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Συντάγματος, ορίζεται

ότι (σ.σ. επισημάνσεις δικές μας): «Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα

σχετικά με τις επιτάξεις για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε

περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης, ή για τη θεραπεία άμεσης

κοινωνικής ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξα

ή υγεία», ενώ στο άρθρο 22 παρ. 4 του Συντάγματος, όπως οι

παράγραφοι αυτού αναριθμήθηκαν με το από 6/4/2001 Ψήφισμα της

Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, προβλέπεται ότι (σ.σ.

επισημάνσεις δικές μας): «Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής

εργασίας απαγορεύεται. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την
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επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή
επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της
Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης
που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα
σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς
τοπ!κής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών». Εξ

άλλου, με το άρθρο 23 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «1. Το Κράτος
λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της
συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των
συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα
στα όρια του νόμου. 2. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται
από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη
διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά
συμφερόντων των εργαζομένων. [...]».

Περαιτέρω, στο άρθρο 41 (υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίοδο ειρήνης») του

Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» προβλέπονται τα εξής (σ.σ.

επισημάνσεις δικές μας): «1. Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και
επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ως μέτρα πολιτικής
κινητοποίησης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης
επιτρέπονται κατά τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεωντου άρθρου
αυτού. 2. Έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, που επιβάλλει την
επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, είναι κάθε αιφνίδια κατάσταση, η
οποία απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων προς αντιμετώπιση αμυντικών
αναγκών της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από κάθε
μορφής απειλούμενη φυσική καταστροφή ή ανάγκης που μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Έκτακτη ανάγκη σε περίοδο
ειρήνης, που επιβάλλει την επίταξη ακινήτων και κινητών
πραγμάτων, είναι κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη που μπορεί να θέσει
σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία. 3. Με απόφαση του
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Πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού στην
αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η αντιμετώπιση της αιτίας που
προκάλεσε την έκτακτη ανάγκη, κηρύσσεται γενική ή μερική
πολιτική κινητοποίηση, κατά την έννοια των αντίστοιχων διατάξεων
του ν.δ. 17/1974 (ΦΕΚ236 Α'), για την αντιμετώπιση της. 4. Με την
ίδια επίσης απόφαση του Πρωθυπουργού, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, μπορεί να
εξουσιοδοτούνται οι υπουργοί ή οι γενικοί γραμματείς περιφερειών ή
οι νομάρχες να προβαίνουν, με απόφαση τους, σε επίταξη
προσωπικών υπηρεσιών. Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών
πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης Προσωπικών Υπηρεσιών» που
εκδίδονται από τις οικείες αστυνομικές, λιμενικές ή και
πυροσβεστικές αρχές και επιδίδονται από όργανα τους και όργανα
της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και από υπαλλήλους του Δημοσίου
και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Από την επίταξη των
προσωπικών υπηρεσιών απαλλάσσονται πρόσωπα που έχουν
σωματική ή πνευματική αναπηρία ή άλλους λόγους υγείας, εφόσον
αυτοί πιστοποιούνται με σχετική γνωμάτευση κλινικής δημόσιου
νοσοκομείου. 5. Με την ίδια απόφαση του Πρωθυπουργού, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου
2, μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και
Οικονομικών και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός να
προβαίνουν, με κοινή απόφαση τους, σε επίταξη ακινήτων, μη
αναλώσιμων κινητών, καθώς και βιομηχανικών και εμπορικών
επιχειρήσεων μαζί με τις εγκαταστάσεις τους. Η επίταξη αναλώσιμων
κινητών επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται
ειδικά. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, για την έκδοση της απόφασης
επίταξης ακινήτων και κινητών πραγμάτων μπορεί να εξουσιοδοτείται
ο οικείος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή ο οικείος Νομάρχης.
Η επίταξη ακινήτων και κινητών πραγματοποιείται με «Φύλλα
Επίταξης» κατ' ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.
{...]».
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Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι, στο \~':~":tι'.'";/'
πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος <ι..~_:.λ.>"

κατοχυρώνεται το ατομικό δικαίωμα της ελευθερίας της εργασίας,

υπό την αρνητική του μορφή, υπέρ οποιουδήποτε ανθρώπου, είτε

αυτός εργάζεται, ως μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας ή έμπορος,

είτε, δεν εργάζεται. Η κατά τα ανωτέρω κατοχυρούμενη ελευθερία

επιτρέπεται να καταλυθεί, δια της επιβολής επιτάξεως προσωπικών

υπηρεσιών, μόνον στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος, για

την αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν το γενικότερο κοινωνικό

συμφέρον, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση

«ανάγκης που μπορεί να Θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία». Εξ

άλλου, η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 2 του Συντάγματος

κατοχυρώνει, ως εκδήλωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας, το

δικαίωμα της απεργίας των εργαζομένων, το οποίο επιτρέπεται μεν

να περιορισθεί από το νόμο, ιδίως σε επιχειρήσεις των οποίων η

λειτουργία έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών

αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι

πρόκειται για περιορισμούς που δεν συνεπάγονται κατάργηση του

δικαιώματος ή παρεμπόδιση της νόμιμης ασκήσεώς του. Οι ανωτέρω

συνταγματικές διατάξεις, οι οποίες έχουν διαφορετικό πεδίο

εφαρμογής, δεν αποκλείεται να διασταυρωθούν, όπως στην

περίπτωση κατά την οποία ορισμένη απεργιακή κινητοποίηση

προκαλεί κατάσταση που απειλεί τη δημόσια τάξη ή υγεία. Στην

περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 4 εδ. β' του

Συντάγματος εισάγει εξαίρεση και από τον κανόνα του άρθρου 23

παρ. 2 του Συντάγματος, κατά τον οποίο η απεργία αποτελεί

δικαίωμα, δυνάμενο μεν να περιορισθεί από το νόμο, όχι όμως και να

καταργηθεί, επιτρέποντας την επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών

και των απεργών (ίδ. ΣτΕ 1623/2012 Ολομ., 2960/1983 7μ.).

Περαιτέρω, συνάγεται με σαφήνεια από τις προπαρατεθείσες

συνταγματικές διατάξεις ότι η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών

•• >
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επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος,

ήτοι σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, για την αντιμετώπιση

αναγκών της άμυνας της Χώρας, για την αντιμετώπιση επείγουσας

κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή για την αντιμετώπιση ανάγκης

που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Με τα δεδομένα αυτά, είναι προφανές ότι οι προσβαλλόμενες

αποφάσεις, με τις οποίες κηρύχθηκε σε κατάσταση πολιτικής

κινητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και

επιτάχθηκαν οι προσωπικές τους υπηρεσίες, αντίκειται στις

προδιαληφθείσες συνταγματικές διατάξεις και είναι ως εκ τούτου μη

νόμιμες και ακυρωτέες από το Δικαστήριό Σας.

Β. 20ς λόγος ακυρώσεως: Παράβαση νόμου - Πλημμελής αιτιο-

λογία

Αλλά και στην περίπτωση που ήθελε υποτεθεί ότι οι

προσβαλλόμενες πράξεις ευρίσκουν συνταγματικό έρεισμα, τότε και

πάλι είναι μη νόμιμες κατά την αιτιολογική της στήριξη, αφού

στερούνται νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας.

Τούτο δε, διότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων

στη ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ δεν αποτέλεσαν απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη

δημόσια υγεία των πολιτών της Χώρας, καθώς ούτε η δημόσια τάξη

διασαλεύθηκε από αυτές, ενώ η απεργία μας δεν δημιούργησε

πραγματικές καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια

υγεία, αφού στην Περιφέρεια Απικής η πρόσβαση τόσο του

προσωπικού που εργάζεται στο χώρο της υγείας, όσο και των

ασθενών, εξυπηρετείται από πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών

συγκοινωνιακών μέσων.

Κατά συνέπεια, οι προσβαλλόμενες πράξεις στερούνται νόμιμης

και επαρκούς αιτιολογίας και έχουν εκδοθεί κατά παράβαση νόμου,

9



παρίσταται δε για το λόγο αυτό ως μη νόμιμες και ακυρωτέες από το

Δικαστήριό Σας.

Γ. 30ς λόγος ακυρώσεως: Κατάχρηση εξουσίας

. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τον προεκτεθέντα λόγο ακυρώσεως, ότι

δηλαδή οι προσβαλλόμενες πράξεις χωρίς νόμιμη και επαρκή

αιτιολογία διαπιστώνουν την πρόκληση κινδύνων για τη δημόσια

τάξη και τη δημόσια υγεία των πολιτών της Χώρστ; από τις

παρατεινόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις μας, είναι προφανές ότι

αυτές εκδόθηκαν κατά κατάχρηση εξουσίας και όχι για τους

συγκεκριμένους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που αναφέρονται

στην παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος, προκειμένου να

ματαιώσουν την άσκηση του απεργιακού μας δικαιώματος, όπως εξ

άλλου τούτο προκύπτει κατά τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο και

από το ίδιο το προοίμιο των προσβαλλόμενων πράξεων.

Κατόπιν τούτου, οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι μη νόμιμες,

ως εκδοθείσες κατά κατάχρηση εξουσίας, και συνεπώς ακυρωτέες

από το Δικαστήριό Σας.

Δ. 40ς λόγος ακυρώσεως: Παραβίαση της αρχής της αναλο-

γικότητας

Οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν κατά παράβαση της

αρχής της αναλογικότητας, για το λόγο ότι με αυτές η Διοίκηση

επέβαλλε επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών όλων των

εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ, όπως και όλων των ακινήτων και

κινητών μέσων αυτής, αντί να περιορισθεί στον απολύτως αναγκαίο

αριθμό προσώπων και μέσων για την εξυπηρέτηση των έκτακτων

αναγκών προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Με τον τρόπο

αυτό, περιορίσθηκε υπέρμετρα και το δικαίωμά μας στην απεργία
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χωρίς και πάλι τη συνδρομή επαρκούς λόγου δημοσίου συμφέρο-

ντος.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, οι προσβαλλόμενες πράξεις

εκδόθηκαν κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της αναλογικό-

τητας και παρίστανται για το λόγο αυτό ως μη νόμιμες και συνεπώς

ακuρωτέες από το Δικαστήριό Σας.

Ε. sος λόγος ακυρώσεως: Παράβαση κανόνων δικαίου

υπερνομοθετικής ισχύος

Οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι αντίθετες και στους

υηερνομοθεηκήτ; ισχύος κανόνες του άρθρου 4 παρ. 2 της ΕΣΔΑ,

του άρθρου 8 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά

Δικαιώματα και των ΔΣΕ 29, 87, 98 και 105.

Ειδικότερα, στην υπ' αρ. 29 Διεθνή Σύμβαση, της Γενικής

Συνδισοκέψεωτ; της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (ΔΟΕ), «περί

της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας», που υπεγράφη στη

Γενεύη, στις 23-6-1930, και κυρώθηκε με τα άρθρο πρώτο του ν.

2079/1952 (Α' 108), ορίζονται και τα εξής: «Άρθρον 1. 1. Παν

Μέλος της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας επικυρούν την παρούσα

Σύμβασιν υποχρεούται όπως καταργήση την χρήσιν της

αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας υφ' όλας αυτής τας μορφάς,

εντός της βραχυτέρας το δυνατόν προθεσμίας ... Άρθρον 2. 1. Εν τη

εννοία της παρούσης συμβάσεως ο όρος 'αναγκαστική ή

υποχρεωτική εργασία' δηλοί πάσαν εργασίαν ή υπηρεσία ν

απαιτουμένην παρά ατόμου επ' απειλή οιασδήποτε ποινής και δι' ην

το εν λόγω άτομον δεν προσεφέρθη οικεία βουλήσει. 2. Οπωσδήποτε

εις τον όρον 'αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία' δεν

περιλαμβάνονται εν τη εννοία της παρούσης συμβάσεως:

α)...β)...γ) ...δ) Πάσα εργασία ή υπηρεσία απαιτουμένη εις τας

περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ήτοι εις περιπτώσεις πολέμου,

καταστροφών ή απειλής καταστροφών, οίον πυρκαϊαί, πλήμμυραι,
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ζώων, εντόμων ή φυτικών παρασίτων, επιβλαβών και εν γένει

οιαδήποτε περίστασις θέτουσα εν κινδύνω ή απειλούσα να θέση εν

κινδύνω την ζωήν ή τας ομαλάς συνθήκας διαβιώσεως του συνόλου

ή μέρους του πληθυσμού. ε) ...».

Στην υπ' αρ. 105 Διεθνή Σύμβαση, της Γενικής Συνδιασκέψεως

της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, «περί καταργήσεως της

αναγκαστικής εργασίας», που υπεγράφη στη Γενεύη, στις 5-6-1957,

και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 4221/1961 (Α' 173),

ορίζονται και τα εξής: «Άρθρον 1. Παν Μέλος της Διεθνούς

Οργανώσεως Εργασίας επικυρούν την παρούσαν Σύμβασιν

υποχρεούται να καταργήση την αναγκαστικήν ή υποχρεωτική ν

εργασίαν και όπως μη προσφεύγη εις ταύτην υπό ουδεμίαν μορφήν,

α) είτε ως μέτρου εξαναγκασμού ή πολιτικής διαπαιδαγωγήσεως ή

υπό μορφήν κυρώσεως προς άτομα έχοντα ή εκφράζοντα πολιτικάς

γνώμας ή εκδηλούντα την ιδεολογικήν αυτών αντίθεσιν προς την

καθεστηκυίαν πολιτικήν, κοινωνικήν και οικονομικήν τάξιν, β) είτε

ως μεθόδου επιστρατεύσεως και χρησιμοποιήσεως του εργατικού

δυναμικού δια σκοπούς οικονομικής αναπτύξεως, γ) είτε ως μέτρου

πειθαρχήσεως εν τη εργασία, δ) είτε ως μέτρου κολασμού δια την

συμμετοχήν εις απεργίας, ε) είτε ως μέτρου φυλετικής, κοινωνικής ή

θρησκευτικής διακρίσεως».

Στο άρθρο 4 της Διεθνούς Συμβάσεως της Ρώμης «δια την

προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών

ελευθεριών» (ΕΣΔΑ), η οποία κυρώθηκε και τέθηκε εκ νέου σε ισχύ

με το ν.δ. 53/1974 (ΑΙ 256), ορίζονται και τα εξής: «2. Ουδείς

δύναται να υποχρεωθή εις αναγκαστικήν ή υποχρεωτικήν εργασίαν.

3. Δεν θεωρείται ως «αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία» υπό την

έννοια του παρόντος άρθρου: α)... β) ... Υ) πάσα υπηρεσία ζητουμένη

εις περίπτωσιν κρίσεως ή θεομηνιών, αι οποίαι απειλούν την ζωήν ή

την ευδαιμονίαν του συνόλου. δ)...»,
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Στην υπ' αρ. 87 Διεθνή Σύμβαση της Γενικής Συνδιασκέψεως

της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, «περί συνδικαλιστικής

ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος», που

υπεγράφη στον Άγιο Φραγκίσκο, στις 9-7-1948, και κυρώθηκε με το

άρθρο πρώτο του ν.δ. 4204/1961 (Α' 174), ορίζονται και τα εξής:

«Μέρος Ι. Άρθρον 1. Παν μέλος της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας

ως προς το οποίον ισχύει η παρούσα Σύμβασις αναλαμβάνει την

υποχρέωσlν όπως εφαρμόση τας κάτωθι διατάξεις: Άρθρον 2. Οι

εργαζόμενοι και οι εργοδόταl δικαιούνται άνευ οιασδήποτε

διακρίσεως και άνευ προηγουμένης αδείας να συνιστούν οργανώσεις

της εκλογής των ... Άρθρον 3. 1. Αι οργανώσεις εργαζομένων και

εργοδοτών δικαιούνται ..., να οργανώνουν τα της διαχειρίσεως και

δράσεως αυτών και να καταστρώνουν το πρόγραμμα των ενεργειών

των... Άρθρον Β. 1... 2. Η Εθνική Νομοθεσία δέον να μη προσβάλη ή

να μη εφαρμόζεται κατά τρόπον προσβάλλοντα τας υπό της

παρούσης Συμβάσεως προβλεπόμενας διασφαλίσεις... Μέρος π.
Άρθρον 11. Παν Μέλος της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας δια το

οποίον ισχύει η παρούσα Σύμβασις υποχρεούται να λαμβάνη πάντα

τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα δι' ων να εξασφαλίζεται εις τους

εργαζομένους και τους εργοδότας η ελευθέρα άσκησις του

συνδικαλιστικού δικαιώματος».

Στην υπ' αρ. 98 Διεθνή Σύμβαση, της Γενικής Συνδιασκέψεως

της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, «περί εφαρμογής των αρχών

του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως»,

που υπεγράφη στην Γενεύη, στις 8-6-1949, και κυρώθηκε με το

άρθρο πρώτο του ν.δ. 4205/1961 (Α' 174), ορίζονται και τα εξής:

«Άρθρον 1. Οι εργαζόμενοι δέον ν' απολαύουν καταλλήλου

προστασίας κατά πάσης πράξεως διακρίσεως δυναμένης να

παραβλάψη την συνδικαλιστική ν ελευθερίαν ως προς την

απασχόλησιν. 2. Η τοιαύτη προστασία δέον ιδία να έχη εφαρμογή εις

ό, τι αφορά τας πράξεις αίτινες σκοπούν: α)... β) Να απολύουν

εργαζόμενον ή να ζημιώνουν αυτόν δι' οιωνδήποτε άλλων μέσων,
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λόγω εγγραφής του εις το συνδικάτο ν, ή συμμετοχής του εις

συνδικαλιστικάς ενεργείας ...».

Στη Διεθνή Σύμβαση «Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης», που

υπεγράφη στο Τορίνο, στις 18-10-1961, και κυρώθηκε με το άρθρο

πρώτο του ν. 1426/1984 (ΑΙ 32), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το

«Πρωτόκολλο Τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη»,

το οποίο υπεγράφη στο Τορίνο, στις 21-10-1991, και κυρώθηκε με

το άρθρο πρώτο του ν. 2422/1996 (ΑΙ 144), ορίζονται και τα εξής:

«Μέρος Ι. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ως αντικειμενικό

σκοπό της πολιτικής τους να συνεχίσουν με όλα τα χρήσιμα μέσα, σε

εθνικό και διεθνές επίπεδο, την επίτευξη προϋποθέσεων για την

εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των ακόλουθων

δικαιωμάτων και αρχών: 1. Κάθε πρόσωπο θα πρέπει να έχει τη

δυνατότητα να κερδίζει τη ζωή του με εργασία που αναλαμβάνει

ελεύθερα. 2... 6. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες έχουν

δικαίωμα για συλλογικές διαπραγματεύσεις. 7... 19... Μέρος Π. Άρθρο

1. Δικαίωμα για εργασία. Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής

άσκησης του δικαιώματος για εργασία τα Συμβαλλόμενα Μέρη

αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 1... 2. Να προστατεύουν με

αποτελεσματικό τρόπο το δικαίωμα του εργαζομένου να κερδίζει τη

ζωή του με εργασία που αναλαμβάνει ελεύθερα. 3... 4... Άρθρο 5.

Συνδικαλιστικό δικαίωμα. Για την εξασφάλιση ή την προώθηση της

ελευθερίας των εργοδοτών και των εργαζομένων να συνιστούν

τοπικές, εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις για την προστασία των

οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους και να προσχωρούν

σ' αυτές τις οργανώσεις, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την

υποχρέωση ώστε η εθνική νομοθεσία να μη προσβάλλει αλλά ούτε

να εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο που να προσβάλλει την ελευθερία

αυτή... Άρθρο 6. Δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Για

εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος της

συλλογικής διαπραγμάτευσης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη

αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 1... 2... 3... και αναγνωρίζουν: 4. Το
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δικαίωμα των εργαζομένων και των εργοδοτών για συλλογικές
ενέργειες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων,
περιλαμβανομένου και του δικαιώματος της απεργίας, με την
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από
τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις. Άρθρο 7... Άρθρο 19... Μέρος
ΠΙ... Μέρος V. Άρθρο 30. Εξαιρέσεις σε περίπτωση πολέμου ή
δημόσιου κινδύνου. 1. Σε περίπτωση πολέμου ή δημόσιου κινδύνου
που απειλεί τη ζωή του έθνους, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα
μπορεί να λάβει μέτρα παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις που
προβλέπει ο Χάρτης, στο μέτρο όμως που επιβάλλεται αυστηρά από
την κατάσταση και με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι
αντίθετα με τις άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές
δίκαιο. 2... 3...». Με το άρθρο δεύτερο του κυρωτικού ν. 1426/1984
ορίσθηκε ότι «Από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,
που κυρώνεται με το νόμο αυτόν, δεν δεσμεύουν την Ελλάδα οι
διατάξεις των άρθρων 5 και 6».

Κατά συνέπεια, οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν κατά

παράβαση των ως άνω υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων και ως εκ

τούτου πρέπει να ακυρωθούν από το Δικαστήριό Σας.

Επειδή έχουμε ίδιον, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον για

την άσκηση της παρούσας αιτήσεως ακυρώσεως.

Επειδή παραδεκτώς ομοδικούμε κατά την άσκηση της παρού-

σας αιτήσεως.

Επειδή η παρούσα αίτησή μας ασκείται εμπροθέσμως και εν

γένει παραδεκτώς.

Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.
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ΔΙΑΤΑΥΤΑ

με τη ρητή επιφύλαξη όσων λόγων ακυρώσεως

προτιθέμεθα να προσθέσουμε στο μέλλον

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

~ 'Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ακυρώσεως.

~ Να ακυρωθούν:

1. Η υπ' αριθ. Y236j24-1-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού

«Πολιτική κινητοποίηση των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ και

εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών

αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών της

ΣΤΑΣΥ ΑΕ που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του

συγκοινωνιακού έργου» (ΦΕΚ 101Ιτ.Β,/24-1-2013),

2. Η υπ' αριθ. Y237j24-1-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού

«Εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη της χρήσης

των ακινήτων και κινητών της ΑΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ που είναι

απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου» (ΦΕΚ

105Ιτ.Β,/24-1-2013),

3. Η υπ' αριθ. 2283j24-1-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

«Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών των εργαζομένων στις

"Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ"» (ΦΕΚ 106Ιτ.Β,/24-1-

2013),

4. Η υπ' αριθ. 2284j24-1-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών

Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων «Επίταξη της χρήσης ακινήτων και

κινητών μέσων της "Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ" και της

'ΆΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟΑΕ"» (ΦΕΚ 106Ιτ.Β,/24-1-2013), και

5. Κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως,

προγενέστερη ή μεταγενέστερη.
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~ Να εισαχθεί προς εκδίκαση η παρούσα υπόθεση στην Ολομέ-

λεια του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω σπουδαιότητας και

ευρύτερου ενδιαφέροντος.

~ Να καταδικασθούν οι καθ' ων η παρούσα στη δικαστική μας

δαπάνη και την αμοιβή των πληρεξουσίων μας Δικηγόρων.

Αθήνα, 22/3/2013

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι

ΠΩΡΓΟΣ Χ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
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