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(39/21+) 
Αθήνα,  31-1-2021 

Αριθμός απόφασης:39 

 

ΠΡΟΣ: 1. Όλο το κύριο και 

διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ. 

 

2.Όλες τις υπηρεσιακές μονάδες 

του ΝΣΚ.

Θέμα: Παράταση ισχύος των αποφάσεών μας, με αριθμούς 10, 24 και 

32/2021, για τη λήψη μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID-19 

και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των λοιπών υπηρεσιακών 

μονάδων αυτού, έως και την 8
η
 Φεβρουαρίου 2021.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1.Το άρθρο 8 παρ. 1 περ. α) και δ) του ν.3086/2002 «Οργανισμός Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων 

του» (Α’ 324).  

2.Τις ΠΝΠ, με ημερομηνίες 25-02-2020, 11-03-2020 και 14-03-2020 (Α΄42, 

Α΄55, Α΄64), οι οποίες κυρώθηκαν με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΠΝΠ, με 

ημερομηνία 20-03-2020 (Α’68), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 

83) και την ΠΝΠ, με ημερομηνία 1-05-2020 (Α’90) η οποία κυρώθηκε με τον ν. 

4690/2020 (Α’ 104).  
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3.Τις αποφάσεις μας, με αριθμούς 10, 24 και 32/2021, για τη λήψη μέτρων 

περιορισμού της διασποράς του COVID-19 και τον καθορισμό του τρόπου 

λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

και των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων αυτού, έως και την 1
η
 Φεβρουαρίου 

2021. 

4.Την απόφαση, με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 6877/29-1-2021 (Β’ 341) των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη λήψη 

έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, 

για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00, έως  και 

τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. 

5.Την ανάγκη έκδοσης απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 

7 της ΠΝΠ, με ημερομηνία 11-03-2020 (Α’ 55), που κυρώθηκε με τον ν. 

4682/2020 (Α’76), για την παράταση, έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 

2021 της εφαρμογής των μέτρων που είχαν ληφθεί με τις αποφάσεις μας, με 

αριθμούς 10, 24 και 32/2021 σχετικά με τη λειτουργία του ΝΣΚ και την 

κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, με στόχο 

τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Παρατείνεται η ισχύς των αποφάσεών μας, με αριθμούς 10, 24 και 32/2021, 

έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021. Όπου στις παραπάνω αποφάσεις 

μας αναφέρονται οι ΚΥΑ, με αριθμούς Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08-1-2021 (Β’30), 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/16-1-2021 (Β’89) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992/22-1-2021 (Β’186),  

αυτές αντικαθίστανται με την ΚΥΑ, με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 6877/29-1-2021 

(Β’341). 
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Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΝΣΚ 

(http://www.nsk.gr). 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΑΛΚΙΑΣ 

http://www.nsk.gr/
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