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  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Υ 281
Πολιτική Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών της δευτε−

ροβάθμιας εκπαίδευσης, των αναγκαίων πόρων και 
παροχή εξουσιοδότησης στους αρμοδίους Υπουρ−
γούς, προκειμένου να προβούν σε επίταξη των προ−
σωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών αυτών, κα−
θώς 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.

   Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 5 παρ. 1, 16 παρ. 1 και 2, 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).

2. Την υπ' αριθμ. 6211/11−5−2013 εισήγηση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού.

3. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμε−
νων δυσμενών συνεπειών από την προταθείσα, με την 
από 10 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΟΛΜΕ, εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία την 
17η Μαΐου 2013, πρώτη ημέρα διεξαγωγής των πανελ−
λαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2012−2013 και 
από κάθε άλλη προταθησόμενη ή κηρυχθησόμενη εντός 

της περιόδου διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και 
μέχρι την ολοκλήρωση τους, καθώς και τη σημαντική 
διαταραχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας 
και τους σοβαρούς κινδύνους που επαπειλούνται για τη 
δημόσια τάξη και την υγεία των υποψηφίων στις ανω−
τέρω εξετάσεις, αιφνιδίως, επτά ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την διεξαγωγή τους, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε  σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίη−
σης το  σύνολο  των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.

2. Εξουσιοδοτούμε:
α) τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι−

σμού και Αθλητισμού να προβεί σε επίταξη των προσω−
πικών υπηρεσιών του συνόλου των εκπαιδευτικών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού να 
προβούν σε επίταξη της χρήσης του συνόλου των σχο−
λικών κτηρίων και μονάδων, γραφείων, εγκαταστάσεων, 
υλικού και των εν γένει ακινήτων και κινητών μέσων, 
που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή 
και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των 
προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και 
εκπαιδευτικής διαδικασίας,

γ) τους ανωτέρω Υπουργούς να λάβουν κάθε άλλο 
αναγκαίο μέτρο για την διασφάλιση της απρόσκοπτης 
και ομαλής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης των ανωτέρω 
εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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