ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 20-04-2022

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμός απόφασης: 231

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση προγράμματος διεξαγωγής τελικού-προφορικού
σταδίου 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 τη με αριθμό
482/2021 (Γ΄2894) απόφαση της Προέδρου του Ν.Σ.Κ., πρόσκληση
συμμετοχής των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, κατανομή
αυτών σε ημέρες και ώρες και παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού»

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 Ν.Σ.Κ., με αριθμό 482/2021 (Γ΄ 2894),
έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 41 έως 48 του ν. 4831/2021 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του
και άλλες διατάξεις» (Α΄170).
2. Την απόφαση, με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-04-2022 (Β΄1882), των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Προστασίας
Εσωτερικών,

του

Πολίτη,

Πολιτισμού

Μετανάστευσης

και

και

Ασύλου,

Αθλητισμού,
Ψηφιακής

Δικαιοσύνης,

Διακυβέρνησης,

Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας
καθώς και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, για τη λήψη έκτακτων
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μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, έως την
Κυριακή 1η Μαΐου 2022.
3. Την απόφαση, με αριθμό 119847/ΓΔ6/23-09-2021 (Β' 4406), των
Υπουργών

Οικονομικών,

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων,

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας
του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Επικρατείας για τη
λειτουργία των Α.Ε.Ι. και τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως ισχύει σήμερα.
4. Το Πρακτικό της 269ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, σχετικά με το
πρωτόκολλο διεξαγωγής του Διαγωνισμού του Ν.Σ.Κ.
5. Την ανάγκη κατάρτισης προγράμματος διεξαγωγής του τελικού σταδίου
(προφορικών εξετάσεων) του Διαγωνισμού, κατανομής των υποψηφίων σε
ημέρες και ώρες και παροχής οδηγιών και ρύθμισης λεπτομερειών για τη
διεξαγωγή του, αποφασίζουμε:
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η προφορική εξέταση όσων έγιναν δεκτοί στο τελικό στάδιο του Διαγωνισμού,
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην Αίθουσα Β. Οικονομίδη της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ακαδημίας 68, 2 ος
όροφος), στις 4 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη, 5 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη
και 6 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή.

B. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι παρακάτω υποψήφιοι, καλούνται να προσέλθουν κατά τον χρόνο και τόπο
που ορίζεται στην παρούσα, προκειμένου να εξετασθούν στο τελικό προφορικό

στάδιο

του

Διαγωνισμού.

Για

λόγους

προστασίας

των

προσωπικών δεδομένων των εξεταζόμενων, στους πίνακες αναφέρονται οι
αριθμοί πρωτοκόλλου που έλαβαν οι αιτήσεις τους, οι οποίοι αποτελούν και
τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό τους.
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4 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄
Αρ. Πρωτοκόλλου
1) 17622/2022
2) 22599/2022
3) 20823/2022
4) 168452/2021
5) 19067/2022

4 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄
Αρ. Πρωτοκόλλου
1) 25008/2022
2) 7151/2022
3) 23039/2022
4) 25381/2022
5) 25957/2022

4 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄
Αρ. Πρωτοκόλλου
1) 10113/2022
2) 17643/2022
3) 19967/2022
4) 166404/2021
5) 21823/2022
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5 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00΄
Αρ. Πρωτοκόλλου
1) 2709/2022
2) 25970/2022
3) 168644/2021
4) 20358/2022
5) 24998/2022

5 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00΄
Αρ. Πρωτοκόλλου
1) 17105/2022
2) 22367/2022
3) 15184/2022
4) 25416/2022
5) 23949/2022

5 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄
Αρ. Πρωτοκόλλου
1) 167413/2021
2) 25982/2022
3) 26563/2022
4) 27266/2022
5) 25529/2022
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6 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄
Αρ. Πρωτοκόλλου
1) 164588/2021
2) 23736/2022
3) 28333/2022
4) 10210/2022
5) 16222/2022
6) 16241/2022

6 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30΄
Αρ. Πρωτοκόλλου
1) 26384/2022
2) 6654/2022
3) 25649/2022
4) 11885/2022
5) 25668/2022
6) 15124/2022

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-04-2022 (Β΄1882),
και το Πρακτικό της 269ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ο Διαγωνισμός
διεξάγεται με την τήρηση των μέτρων και των κανόνων ασφάλειας που
ισχύουν για τις εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. [βλ. άρθρο 1 πιν. Β8, της παραπάνω
Κ.Υ.Α., σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α., με αριθμό 119847/ΓΔ6/23-09-2021 (Β'
4406), όπως ισχύει σήμερα].
Στο πλαίσιο αυτό, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν τουλάχιστον
20 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασής τους, προκειμένου να γίνει
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ο

έλεγχος

ταυτοπροσωπίας

τους

και

των

πιστοποιητικών

και

βεβαιώσεων για τον κορωνοϊό COVID-19.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή
διαβατήριο σε ισχύ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στον χώρο
όπου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις και κατά την ημέρα εξέτασης κάθε
μαθήματος, υποχρεούνται να επιδεικνύουν:
α) πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9
της Κ.Υ.Α., με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.14709/11-03-2022 (Β΄ 1099) ή
β) πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της
παραπάνω Κ.Υ.Α. ή
γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19, είτε
με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την
εξέταση του κάθε μαθήματος, είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την
προβλεπόμενη έναρξη της εξέτασης του κάθε μαθήματος, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 9 της ίδιας Κ.Υ.Α.
Ο έλεγχος γνησιότητας και ισχύος του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης,
ταυτόχρονα με την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, θα διενεργείται από το
εξουσιοδοτημένο προς τον σκοπό αυτό προσωπικό του Ν.Σ.Κ.
Οι υποψήφιοι που δεν θα φέρουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
σε ισχύ ή δεν θα είναι εφοδιασμένοι με το κατάλληλο πιστοποιητικό ή
βεβαίωση, κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. για τα
μέτρα έναντι του κορωνοϊού COVID-19 δεν θα εισέρχονται στον χώρο
των εξετάσεων και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά τον χρόνο
παραμονής των υποψηφίων εντός του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Ν.Σ.Κ. και καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Συνιστάται για λόγους
μεγαλύτερης προστασίας των υποψηφίων και όλων των εμπλεκόμενων στη
διαγωνιστική διαδικασία η χρήση, κατά προτίμηση, προστατευτικής μάσκας
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υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2), ομοίως συνιστάται
η χρήση της και στους εξωτερικούς χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας, εφόσον
παρατηρείται συνωστισμός.
Απαιτείται η τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
[ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.], τόσο στους εσωτερικούς, όσο και στους και
εξωτερικούς χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.
Τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις σχετικά με τα υγειονομικά μέτρα για την
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 έχει και κάθε άλλο πρόσωπο
που

βρίσκεται

στον

χώρο

διεξαγωγής

των

εξετάσεων

(Επιτροπή

Διαγωνισμού, βοηθητικό προσωπικό κλπ.).
Επισημαίνεται

ότι

λόγω

της

μεταβαλλόμενης

επιδημιολογικής

κατάστασης και των μέτρων που λαμβάνονται από την Ελληνική
Πολιτεία για την αντιμετώπισή της, οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν
στις

εξετάσεις

απαιτείται

να

ενημερώνονται

τακτικά

για

τις

επικαιροποιημένες οδηγίες αντιμετώπισης της μετάδοσης του COVID-19
και για τις Κ.Υ.Α. για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, οι οποίες
θα εκδοθούν πριν ή κατά τη διάρκεια της διενέργειας των εξετάσεων.
Ο υποψήφιος που δεν θα προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο κατά το τελικό
στάδιο (προφορική εξέταση) αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
Αν παραστεί ανάγκη, δεν αποκλείεται μεταβολή του προγράμματος των
προφορικών εξετάσεων, η οποία μπορεί να γίνει και μετά την έναρξή τους.
Στην περίπτωση αυτή, η μετάθεση του χρόνου εξετάσεων, σε μεταγενέστερη
πάντως ημερομηνία, θα ανακοινωθεί έγκαιρα με την ανάρτηση του
διαφοροποιημένου προγράμματος στην επίσημη ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ.
(www.nsk.gr).
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του
Διαγωνισμού στα άρθρα 41-48 του ν. 4831/2021 «Οργανισμός Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και
υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) και στη σχετική Προκήρυξη.
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Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ευγενία Βελώνη

1. Στυλιανή Χαριτάκη

Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

2. Ζαφείριος Τσολακίδης
Αν. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αργυρία Φανουράκη

Δικαστική Πληρεξούσια Α΄ Ν.Σ.Κ.
Γραμματέας του Ν.Σ.Κ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ARGYRIA
FANOURAKI
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