ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 14-03-2022

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμός απόφασης:152

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Ν.Σ.Κ. ως επιτηρητών και αναπληρωτών
επιτηρητών κατά τη διεξαγωγή του προκριματικού σταδίου (γραπτών
εξετάσεων) του διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43)
κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προκηρύχθηκε με την απόφαση
της Προέδρου του, με αριθμό 482/2021 (Γ΄ 2894) και παροχή των
σχετικών οδηγιών»
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών
οργανικών

θέσεων

Δόκιμων

Δικαστικών

Πληρεξουσίων

του

Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που προκηρύχθηκε με την απόφαση της
Προέδρου του, με αριθμό 482/2021 (Γ΄ 2894)
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 41 έως 47 του ν. 4831/2021 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του»
(Α΄170).
2. Την απόφασή της, με αριθμό 151/14-03-2022 και θέμα: «Κατάρτιση
προγράμματος διεξαγωγής προκριματικού σταδίου (γραπτών εξετάσεων) του
διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων
Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
που προκηρύχθηκε με την απόφαση της Προέδρου του, με αριθμό 482/2021
(Γ΄ 2894), πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό των υποψηφίων που
πληρούν τα τυπικά προσόντα, κατανομή αυτών σε αίθουσες του εξεταστικού
κέντρου και παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού».
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3. Την ανάγκη ορισμού μελών του Ν.Σ.Κ. ως επιτηρητών και αναπληρωτών
επιτηρητών για τη διεξαγωγή του προκριματικού σταδίου του παραπάνω
διαγωνισμού.
4. Την ανάγκη παροχής οδηγιών προς τους επιτηρητές, προκειμένου να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή του διαγωνισμού και η
διευκόλυνση του έργου τους, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε καθήκοντα επιτηρητή, κατά τη διεξαγωγή του προκριματικού
σταδίου (γραπτών εξετάσεων) του διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα
τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18
Μαρτίου, τη Δευτέρα 21 Μαρτίου και την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, στο
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στα παρακάτω μέλη
του Ν.Σ.Κ.: Σπυρόπουλο Σταύρο, Αντωνίου Αντώνιο, Καμάρη Δημήτριο,
Πελέκου Βασιλεία, Στριλάκο Θεόδωρο, Κοραντζάνη Χρήστο, Κάντζια Άννα,
Κουρτέση Θωμαή, Βλάσση Μαρία, Δημητρακοπούλου Ασημίνα, Καραχάλιου
Θεοδώρα, Παπαχρήστου Όλγα, Βασιλείου Μαρία, Γιωτοπούλου Χριστίνα,
Γιωτάκου Παρασκευή, Μίληση Παρασκευή, Τρεκλή Σταυρούλα, Χατζηπαύλου
Ζαχαρούλα, Ευσταθίου Ελένη, Σαμαρά Νάταλη-Χριστίνα, Βασιλοπούλου
Αντωνία-Ευανθία,

Χριστοπούλου

Ελευθερία,

Βέργου

Μαρία, Ντούση

Σταυρούλα, Λιακόπουλο Δημήτριο, Τοπαλίδη Δημήτριο, Αθανασοπούλου
Δήμητρα,

Σακελλαριάδη

Εξακουστή,

Πραβίτα

Φωτεινή,

Σταυρόπουλο

Νικόλαο, Νταϊφώτη Διονυσία, Κρόμπα Ειρήνη-Ελένη, Στρουμπούλη Βασιλική,
Σουροπάνη Ορσαλία, Χρόνη Ευγενία, Λάλωση-Κατακουζηνού Μαριλένα,
Μανωλοπούλου Μαγδαληνή, Καραβασίλη Καρολίνα, Σπεντζούρη Γεωργία,
Μαντά

Μαργαρίτα,

Δημητρακοπούλου

Βαλσαμίνα,

Κέντρου

Δήμητρα,

Χαραλαμποπούλου Αφροδίτη, Μωραΐτη Δημήτριο, Ανδρέου Φανή, Φατούρου
Χριστίνα, Τέλιου Χρυσάνθη, Γλένη Μαύρα, Σταύρου Παναγιώτη, Ζιώγα
Μαρία-Ευανθία και Μπουβή Ευγενία.
2. Αναθέτουμε καθήκοντα αναπληρωτή επιτηρητή στα παρακάτω μέλη του
Ν.Σ.Κ.: Βλαχοπάνου Μαριέττα, Καλόγηρο Δημήτριο, Παναγιώτη Δούκα,
Παπαγιαννοπούλου Βασιλική, Ζαχείλα Αλέξιο, Καραγιάννη Αικατερίνη,
Ρουσάκη Μαρία και Σπυρόπουλο Αναστάσιο. Η παρουσία τους στο
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εξεταστικό κέντρο κατά τις ημέρες και ώρες των γραπτών εξετάσεων δεν είναι
απαραίτητη, οφείλουν ομως να βρίσκονται στη διάθεση της Επιτροπής, στην
περίπτωση που καταστεί αναγκαία η συνδρομή τους.
3. Η χωροταξική κατανομή των επιτηρητών στις 21 αίθουσες του εξεταστικού
κέντρου, θα γίνει την 18η Μαρτίου, πρώτη ημέρα των γραπτών εξετάσεων.
4. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αδιάβλητης διεξαγωγής του
διαγωνισμού

και

τη

διευκόλυνση

του

έργου

των

επιτηρητών

του,

συμπληρωματικά προς την αναφερόμενη παραπάνω, υπό σχετικό 2,
απόφασή μας και ιδίως του κεφαλαίου Γ αυτής, όπου δίνονται αναλυτικές
οδηγίες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, παρέχονται οι ακόλουθες
πρόσθετες οδηγίες προς τους επιτηρητές του προκριματικού σταδίου του
διαγωνισμού:
Οι επιτηρητές:
- Aπαιτείται να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο (αίθουσα 108, 1 ος όροφος)
μια ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
- Ενημερώνονται για τον αριθμό της αίθουσας που επιτηρούν.
- Παραλαμβάνουν τον κατάλογο των υποψηφίων που σύμφωνα με τη
χωροταξική κατανομή θα εξεταστούν στην αίθουσα αυτή, σε δύο αντίγραφα
καθώς και είδη γραφικής ύλης/χαρτικά (έναν χάρακα, αυτοκόλλητες ετικέτες,
πινέζες και στυλό μαύρα ή μπλε).
- Παραλαμβάνουν τα ειδικά τετράδια (σε αριθμό ίσο με αυτόν των υποψηφίων
του καταλόγου) και τις αντίστοιχες αδιαφανείς ταινίες για την κάλυψη των
ατομικών στοιχείων των υποψηφίων.
- Αναρτούν το ένα αντίγραφο του καταλόγου των υποψηφίων σε εμφανές
σημείο έξω από την αίθουσα και κρατούν το δεύτερο αντίγραφο, προκειμένου
να καταγράψουν τους υποψήφιους που προσήλθαν και τους απόντες.
- Ελέγχουν τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου κατά την προσέλευσή του στην
αίθουσα, με βάση το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό του,
διαγράφουν με εμφανή διαγραφή το όνομά του από τον κατάλογο υποψηφίων
και καταγράφουν τον αριθμό των υποψήφιων που προσήλθαν και των
απόντων.
- Υπενθυμίζουν στους υποψηφίους, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα
εξέτασης, ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη
διάρκεια της εξέτασης και ελέγχουν την τήρηση του μέτρου αυτού.
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- Υπενθυμίζουν στους υποψηφίους, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα
εξέτασης, ότι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους σημειώσεις, βιβλία,
σχολιασμένους κώδικες, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές ή άλλα
αντικείμενα ή μέσα που μπορούν να επηρεάσουν την εξεταστική διαδικασία.
Σε περίπτωση που υποψήφιος φέρει κάποιο αντικείμενο από τα παραπάνω,
τους το παραδίδει άμεσα προκειμένου να το τοποθετήσουν πάνω στην έδρα
των επιτηρητών, με ευθύνη του ίδιου του εξεταζόμενου για την τυχόν απώλεια
ή καταστροφή του. Εάν ο υποψήφιος αρνείται να συμμορφωθεί προς τα
ανωτέρω, ένας από τους επιτηρητές ενημερώνει άμεσα η Επιτροπή του
διαγωνισμού.
-Παραδίδουν σε κάθε υποψήφιο, αμέσως μετά την ταυτοποίησή του, το ειδικό
τετράδιο των εξετάσεων και του υποδεικνύουν τη θέση που θα καθίσει. Σε
περίπτωση συγγένειας των υποψηφίων, υποδεικνύονται απομακρυσμένες
μεταξύ τους θέσεις.
-Ζητούν από τους υποψηφίους να ελέγξουν τα τετράδιά τους, τα οποία πρέπει
να έχουν 16 φύλλα, να είναι καθαρά, να μην έχουν σημάδια και να μην είναι
τσαλακωμένα. Σε περίπτωση που τετράδιο δεν ανταποκρίνεται στις
παραπάνω απαιτήσεις, αντικαθίσταται με νέο, μετά από προηγούμενη
ενημέρωση της Επιτροπής.
-Διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης, κατόπιν σχετικής εντολής
της Επιτροπής, ζητούν από τους υποψήφιους να αναγράψουν πάνω σε αυτά
το ονοματεπώνυμό τους και τα εκφωνούν. Αμέσως μετά το τέλος της
εκφώνησης, αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης, δυνατής
αποχώρησης και λήξης της εξέτασης. Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη
των εξετάσεων ειδοποιούν τους υποψηφίους ότι επίκειται η εκπνοή του
χρόνου.
-Δεν επιτρέπουν την είσοδο σε κανέναν υποψήφιο μετά την έναρξη της
εξέτασης και ειδοποιούν αμέσως την Επιτροπή. Αποχώρηση υποψηφίου είναι
δυνατή μόνον μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών από την έναρξη της
εξέτασης, ενώ στην περίπτωση που στην αίθουσα έχουν μείνει δυο
υποψήφιοι, αυτοί θα αποχωρήσουν ταυτόχρονα.
- Ειδοποιούν αμέσως την Επιτροπή εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης
ασθενήσει υποψήφιος.
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- Απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή
επεξήγηση στους εξεταζόμενους, εκτός των οδηγιών, διευκρινίσεων ή
πληροφοριών που δίνονται από την Επιτροπή του διαγωνισμού, τις οποίες
ανακοινώνουν στους εξεταζόμενους, χωρίς να προβαίνουν σε δικές τους
διευκρινίσεις, κρίσεις ή αξιολογήσεις.
- Ελέγχουν με κάθε αυστηρότητα πιθανότητα αντιγραφής ή συνεργασίας των
υποψηφίων, εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Επιτροπής, είναι υπεύθυνοι
για την τήρηση της τάξης και την επιτήρηση των υποψηφίων κατά την ώρα
της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στην Επιτροπή όποιο πρόβλημα
προκύψει.
- Δεν χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, δεν θορυβούν, ούτε συνομιλούν
μεγαλόφωνα μεταξύ τους.
- Ενημερώνουν άμεσα την Επιτροπή εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης
αποκαλυφθεί ότι υποψήφιος δεν τους παρέδωσε κατά την είσοδό του στην
αίθουσα και κατέχει αντικείμενο ή μέσο που απαγορεύεται ή αντιγράφει από
βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό άλλου εξεταζόμενου
ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών,
επιχειρώντας

να

αντιγράψει

ή

εμποδίζοντας

την

εξέταση

άλλων

εξεταζόμενων.
-Συνοδεύουν, αν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τους
υποψηφίους έξω από την αίθουσα εξέτασης, ελέγχοντας τους χώρους που
αυτοί επισκέπτονται και καλούν προς αντικατάστασή τους κάποιον από τους
επικουρούντες την Επιτροπή στην επιτήρηση και σε λοιπά διαδικαστικά
ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια του προκριματικού σταδίου του
διαγωνισμού.
- Παραλαμβάνουν το γραπτό δοκίμιο του εξεταζόμενου, ελέγχουν την ακρίβεια
των ατομικών στοιχείων που ο υποψήφιος έχει αναγράψει στο πάνω
εσωτερικό μέρος του εξώφυλλου και εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή για
τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων που μπορούν
να αποκαλύψουν την ταυτότητα του υποψηφίου. Σε περίπτωση εύρεσης
τέτοιων στοιχείων, ειδοποιούν αμέσως την Επιτροπή.
- Διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα και ένας από αυτούς μονογράφει το
χειρόγραφο μετά την τελευταία λέξη του. Τα ατομικά στοιχεία καλύπτονται
από τον υποψήφιο, ενώπιον των επιτηρητών, με την επικόλληση αδιαφανούς
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αυτοκόλλητης ταινίας. Οι επιτηρητές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην
επικόλληση του αδιαφανούς αυτοκόλλητου, ώστε, κατά το σχίσιμο του
κεντρικού του τμήματος, να αποκαλύπτονται τα συγκεκριμένα στοιχεία. Το
μέρος, δηλαδή, που έχει την κόλλα στοιχίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
επικάθεται πάνω στο οικείο περίγραμμα.
- Τηρούν με αυστηρότητα τον χρόνο λήξης της εξέτασης.
- Ελέγχουν, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης αν παρέλαβαν από όλους
τους παρόντες υποψήφιους τα τετράδια και τα παραδίδουν μαζί με τον
κατάλογο στην Επιτροπή, υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης
των τετραδίων.
5. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ευγενία Βελώνη

1. Ζαφείριος Τσολακίδης

Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

Αν. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

2. Στυλιανή Χαριτάκη
Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αργυρία Φανουράκη
Δικαστική Πληρεξούσια Α΄ Ν.Σ.Κ.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας της Επιτροπής
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