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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

28 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1080

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 124

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής, μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 10-04-2020 για την αντιμετώπιση των

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο τριακοστό ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δηµόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) σε συνδυασµό µε την από 25.2.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και
περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42), την από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (Α΄ 55) και την από 14.3.2020 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64).

2. Τον Ν. 3086/2002 «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α΄ 324), όπως ισχύει.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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3. Το π.δ. 238/2003 (ΦΕΚ Α΄214) «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους».

4. Το π.δ 142/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων» (Α΄ 136), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, µε αριθµό Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15-3-2020 (Β΄ 864).

9. Την εισήγηση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε ηµεροµηνία 20-03-2020.

10. Την κατεπείγουσα ανάγκη για τη λήψη µέτρων: α) περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού και β) ρύθµισης της λειτουργίας του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, προκειµένου να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στα συµφέροντα του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ΝΠΔΔ και
γενικότερα των φορέων που η νοµική τους υπηρεσία διεξάγεται από το ΝΣΚ.

11. Το γεγονός ότι η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

`Αρθρο 1
Προσωρινή μερική αναστολή λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ

1. Προσωρινά αναστέλλεται µερικά η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (εφεξής ΚΥ ΝΣΚ) έως και 10-04-2020 για
προληπτικούς λόγους δηµόσιας υγείας, κατά τα αναφερόµενα στην εισήγηση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε ηµεροµηνία 20-03-
2020. Στο διάστηµα αυτό, η ΚΥ ΝΣΚ θα είναι κλειστή για όλους τους συναλλασσόµενους.

2. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, ορίζεται το κύριο και διοικητικό προσωπικό της ΚΥ ΝΣΚ που θα εργαστεί, ως προσωπικό ασφαλείας, για τη
διεκπεραίωση κατεπειγουσών εργασιών, για τις οποίες δεν έχει προβλεφθεί η αναστολή τους ή των υποθέσεων που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης. Η
παροχή της εργασίας από το προσωπικό ασφαλείας µπορεί να γίνεται και από απόσταση.

3. Η παραπάνω απόφαση συνοδεύεται από Παράρτηµα, στο οποίο περιλαµβάνεται ο ελάχιστος αριθµός προσωπικού ασφαλείας στην ΚΥ ΝΣΚ, καθώς και
η ηλεκτρονική του διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας µε αυτό, αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΝΣΚ (http://www.nsk.gr). Το λοιπό, κύριο και
διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας, εκτελεί ηλεκτρονικά από απόσταση τις εργασίες τις οποίες του αναθέτουν γραπτά ή προφορικά οι
προϊστάµενοί του και εντός του χρονοδιαγράµµατος ή της προθεσµίας που υποδεικνύεται από αυτούς, για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου.

http://www.nsk.gr/
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`Αρθρο 2
Λειτουργία λοιπών υπηρεσιακών μονάδων ΝΣΚ

Η λειτουργία των λοιπών υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ στην Αττική και στην περιφέρεια, έως και 10-04-2020, θα γίνεται µε εκ περιτροπής παρουσία στα
Γραφεία κύριου και διοικητικού προσωπικού και εργασία από απόσταση για το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, ανάλογα µε τις υγειονοµικές
συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια που βρίσκεται η κάθε µονάδα, του αριθµού του προσωπικού της και των υπηρεσιακών της αναγκών, όπως αυτά
θα σταθµίζονται µε απόφαση του Προϊσταµένου τους.

`Αρθρο 3
Λειτουργία συλλογικών οργάνων του ΝΣΚ

Κατά το διάστηµα εφαρµογής των µέτρων των άρθρων 1 και 2 οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του ΝΣΚ µπορούν να γίνονται και από απόσταση
µε τη χρήση τεχνολογικών µέσων. Στην περίπτωση τηλεδιάσκεψης, η πρόσκληση προς τα µέλη του συλλογικού οργάνου περιλαµβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες και οδηγίες για τη συµµετοχή τους στη συνεδρίαση. Η υπογραφή των πρακτικών ή των γνωµοδοτήσεων µπορεί να γίνεται και ψηφιακά.

`Αρθρο 4
Αναστολή προθεσμιών και διοικητικών/ πειθαρχικών διαδικασιών.

1. Αναστέλλονται από τη δηµοσίευση της παρούσας για δύο (2) µήνες κάθε είδους προθεσµίες διεκπεραίωσης αιτήµατος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον
του ΝΣΚ καθώς και όλες οι προθεσµίες που προβλέπονται στον Ν. 3086/2002 «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κατάσταση των
Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α΄ 324), στο π.δ. 238/2003 (ΦΕΚ Α΄214) «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους» και
κάθε άλλο ειδικό νοµοθέτηµα που αφορά στη λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και στην κατάσταση των µελών του ΝΣΚ,
συµπεριλαµβανοµένων και των προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο 38 και επόµενα του π.δ. 238/2003 για την πειθαρχική ευθύνη των λειτουργών
του ΝΣΚ.

2. H ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισµού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιµων Δικαστικών
Πληρεξουσίων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε ηµεροµηνία 08-04-2019 (Γ΄567/12-4-2019), που προκηρύχθηκε µε την απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, µε αριθµό 403/2018 (Γ΄ 1389), παρατείνεται έως και 12-04-2021.

`Αρθρο 5
Επιδόσεις δικαστικών αποφάσεων, δικογράφων και λοιπών εγγράφων

Κατά το διάστηµα εφαρµογής των µέτρων των άρθρων 1 και 2, επιδόσεις δικαστικών αποφάσεων, δικογράφων και λοιπών εγγράφων προς το ΝΣΚ, για το
Δηµόσιο καθώς και για τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα ΝΠΔΔ και γενικότερα τους φορείς, των οποίων η νοµική τους υπηρεσία διεξάγεται από το ΝΣΚ,
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επιτρέπονται εφόσον αφορούν σε εργασίες ή νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, που δεν έχουν ανασταλεί σύµφωνα µε την Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Δικαιοσύνης, µε αριθµό Δ1α/ΓΠ.οικ. 18176/15-3-2020 (Β΄ 864) ή µε άλλη ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε τροποποίηση ή σε αντικατάσταση της
παραπάνω.

`Αρθρο 6
Διαδικασία ηλεκτρονικής επίδοσης και αλληλογραφίας με το ΝΣΚ

1. Κατά το διάστηµα εφαρµογής των µέτρων των άρθρων 1 και 2, οι κατά το προηγούµενο άρθρο επιτρεπόµενες επιδόσεις προς το ΝΣΚ για το Δηµόσιο
καθώς και για τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα ΝΠΔΔ και γενικότερα τους φορείς, των οποίων η νοµική τους υπηρεσία διεξάγεται από το ΝΣΚ, διενεργούνται
αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα, ως εξής:

(α) οι επιδόσεις που διενεργούνται µε επιµέλεια των κάθε φύσης δικαστηρίων γίνονται από την υπηρεσιακή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του
επιδίδοντος, προς την ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollonsk@nsk.gr, µε επισύναψη, σε ψηφιακή µορφή της προς επίδοση δικαστικής απόφασης, του
δικογράφου ή άλλου εγγράφου. Μετά την αποστολή και αφού επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του επιδιδόµενου εγγράφου αποστέλλεται, κατά περίπτωση, στον
επιδίδοντα, είτε σχετικό επιβεβαιωτικό της παραλαβής απαντητικό e-mail, είτε ψηφιακά υπογεγραµµένο αποδεικτικό επίδοσης σε µορφή αρχείου τύπου pdf,
εφόσον έχει υποβληθεί από τον αποστέλλοντα σχετικό σχέδιό του σε µορφή αρχείου τύπου word.

(β) οι λοιπές επιδόσεις που διενεργούνται από δικαστικούς επιµελητές γίνονται ηλεκτρονικά, µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πύλης e-Υπηρεσίες του ΝΣΚ που
τηρείται στην ιστοσελίδα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους http://www.nsk.gr, µε τη χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet και ακολουθώντας τις
σχετικές οδηγίες που είναι αναρτηµένες στην ηλεκτρονική πύλη e-Υπηρεσίες και θεωρούνται αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Ειδικότερα, οι δικαστικοί
επιµελητές υποβάλλουν µέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής πύλης του ΝΣΚ αίτηση για επίδοση, επισυνάπτοντας, σε ψηφιακή µορφή, την προς επίδοση
δικαστική απόφαση, το δικόγραφο ή κάθε άλλο έγγραφο καθώς και σχέδιο έκθεσης επίδοσης σε µορφή word, το οποίο πρέπει να φέρει όλα τα αναγκαία
στοιχεία του περιεχοµένου της έκθεσης (αριθµό, ηµεροµηνία επίδοσης κ.λπ.), πλην της φυσικής υπογραφής του δικαστικού επιµελητή, ενώ το ΝΣΚ
επιστρέφει ηλεκτρονικά την τελευταία, υπογεγραµµένη από το αρµόδιο όργανο, µε ψηφιακή υπογραφή, προκειµένου να τεθεί σε αυτή τελικά και η φυσική
υπογραφή του επιδίδοντος δικαστικού επιµελητή.

2. Σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό σύστηµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για οποιοδήποτε λόγο δεν µπορεί να υποδεχθεί ηλεκτρονική αίτηση
ιδιώτη -περίπτωση για την οποία αναρτάται ψηφιακή βεβαίωση στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ- η επίδοση γίνεται προς την ηλεκτρονική διεύθυνση:
protokollonsk@nsk.gr, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (α) της προηγουµένης παραγράφου.

3. Κατά το διάστηµα εφαρµογής των µέτρων των άρθρων 1 και 2, η αλληλογραφία µεταξύ υπηρεσιακών µονάδων του ΝΣΚ και δηµόσιων φορέων, θα
γίνεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollonsk@nsk.gr, ενώ, για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία
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µπορεί να γίνεται και χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή και των στοιχείων επικοινωνίας που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ
(http://www.nsk.gr) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 1.

`Αρθρο 7

Η εφαρµογή των παραπάνω µέτρων, µε επιµέρους ρυθµίσεις και οδηγίες, σχετικά µε τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών υπηρεσιακών
µονάδων του ΝΣΚ και την κατανοµή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, θα γίνεται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του Ν.
3086/2002 «Οργανισµός Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α΄ 324), µε αποφάσεις του
Προέδρου του ΝΣΚ, οι οποίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ (http://www.nsk.gr).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:
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