
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 321 
Σύσταση Γραφείων στους Σχηματισμούς Δικαστι-

κών και Εξωδίκων Υποθέσεων ημεδαπής της Κε-

ντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ και κατανομή υπο-

θέσεων σε αυτά. Τοποθέτηση Προϊσταμένων 

των Γραφείων και ρύθμιση θεμάτων εποπτείας 

και λειτουργίας τους. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 8 και τις παρ. 4, 5 και 6 

του άρθρου 12 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουρ-
γών και των Υπαλλήλων του» (Α’ 324) και την παρ. 1 του 
άρθρου 2 του π.δ. 238/2003 «Εκτέλεση διατάξεων περί 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (Α’ 214).

2. Τις υπ’ αρ. 320 και 337/2018 αποφάσεις του Προέ-
δρου του ΝΣΚ.

3. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδο-
τικής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Στους Σχηματισμούς Δικαστικών και Εξωδίκων Υπο-
θέσεων ημεδαπής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, 
συνιστώνται τα παρακάτω Γραφεία, στην αρμοδιότητα 
των οποίων υπάγονται οι εξής, ειδικά για το καθένα Γρα-
φείο αναφερόμενες κατηγορίες υποθέσεων:

Α) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Γραφείο Α1:
- Οι ακυρωτικές διαφορές.
- Οι διαφορές από διοικητικές συμβάσεις.
- Οι διοικητικές διαφορές ουσίας που αναφύονται από 

την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, τελών και προστί-
μων, κάθε είδους, με εξαίρεση εκείνες οι οποίες υπάγο-
νται στο Γραφείο Γ.

- Οι αιτήσεις του άρθρου 3 του ν. 3068/2002 για τον 
έλεγχο συμμόρφωσης της Διοίκησης σε δικαστικές απο-
φάσεις.

Γραφείο Α2:
- Οι διαφορές που αναφύονται κατά την είσπραξη των 

δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’90), ανε-
ξάρτητα από τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων ενώπιον 
των οποίων επιλύονται.

- Οι διαφορές από αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύ-
δεται από το Δημόσιο ή σε βάρος αυτού, με εξαίρεση 
εκείνες οι οποίες υπάγονται στα Γραφεία Β2 και Ε.

Γραφείο Α3:
- Οι διοικητικές διαφορές ουσίας, μεταξύ των οποίων 

και οι διαφορές από μισθολογικές και συναφείς αξιώσεις 
υπαλλήλων, με εξαίρεση εκείνες οι οποίες υπάγονται στα 
Γραφεία Α1, Α2, B2, Γ και Δ.

- Οι αγωγές των άρθρων 105 ΕισΝΑΚ και 904 ΑΚ, ενώ-
πιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Β) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Γραφείο Β1:
- Οι διαφορές εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου, 

κάθε είδους, οι οποίες επιλύονται ενώπιον των πολιτικών 
δικαστηρίων και ιδίως:

- Οι υποθέσεις που αναφύονται κατά την εφαρμογή 
του ν. 2308/1995 (Α’ 114) και του ν. 2664/1998 (Α’ 275).

- Οι διαφορές από την εφαρμογή των διατάξεων της 
αγροτικής νομοθεσίας.

- Οι αιτήσεις για διαγραφή αγωγών από τα βιβλία δι-
εκδικήσεων κατά το άρθρο 220 ΚΠολΔ, καθώς και οι 
αιτήσεις και οι αγωγές για εξάλειψη υποθηκών.

- Οι διαφορές που αναφύονται από διοικητική διαδι-
κασία αποβολής από ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού 
Δημοσίου και επιβολής ή καθορισμού αποζημίωσης για 
τη χρήση τους, δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων.

- Ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων.
- Οι υποθέσεις με αντικείμενο την αμοιβή πραγματο-

γνωμόνων και τεχνικών συμβούλων, οι οποίοι διορίσθη-
καν και εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους σε υποθέσεις όλων 
των πιο πάνω κατηγοριών.

Γραφείο Β2:
- Οι διαφορές κάθε είδους που ανακύπτουν ή διέπονται 

από τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτρι-
ώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17), εφόσον υπάγονται 
στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, συμπερι-
λαμβανομένων των υποθέσεων αποβολής από τη νομή 
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απαλλοτριωθέντων ακινήτων και αναγκαστικής εκτέλε-
σης των σχετικών αποφάσεων.

- Οι υποθέσεις με αντικείμενο την απόδοση αμοιβής 
δικηγόρων, πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβού-
λων, που διορίσθηκαν σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων.

- Οι κάθε είδους διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και 
πρόνοιας.

Γραφείο Β3:
- Οι υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου κάθε είδους, με εξαί-

ρεση εκείνες οι οποίες υπάγονται στα Γραφεία Α2, Β1 
και Β2.

- Οι διαφορές από παράνομη κράτηση ενώπιον των 
πολιτικών δικαστηρίων.

- Οι διαφορές που ανακύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής 
του Πτωχευτικού Κώδικα και διατάξεων που αφορούν 
ειδική εκκαθάριση ή διαχείριση.

- Οι αιτήσεις για τη ρύθμιση χρεών οφειλετών που δεν 
υπάγονται στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

Γ) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Γραφείο Γ:
- Οι διαφορές από παράβαση της φορολογικής και 

τελωνειακής νομοθεσίας, κάθε είδους.
- Οι αιτήσεις δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης 

του εύλογου χρόνου διάρκειας δικών ενώπιον των δικα-
στηρίων, πλην του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Γραφείο Δ:
- Οι ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και 

των βουλευμάτων ή αποφάσεων των ποινικών δικαστη-
ρίων με τις οποίες επιδικάζεται αποζημίωση σε πρόσωπα 
που κρατήθηκαν ή φυλακίστηκαν προσωρινά.

- Οι διαφορές που αφορούν σε επιδοτήσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ανάκτηση αχρεωστήτων, εντάξεις ή 
αποβολές από ενωσιακά προγράμματα αγροτικής ανά-
πτυξης του Ειδικού Κοινοτικού Γραφείου του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Οι διαφορές κάθε είδους που αφορούν εθνικές ενι-
σχύσεις και επενδύσεις.

- Οι υποθέσεις κάθε είδους, οι οποίες αναφύονται από 
την εφαρμογή του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών 
(ν. 4182/2013, Α’ 185) και του άρθρου 825 ΚΠολΔ.

Ε) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΕ-
ΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Γραφείο Ε:
- Οι δικαστικές υποθέσεις κάθε είδους, οι οποίες επι-

λύονται ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- Οι διαφορές από την αναγκαστική εκτέλεση που επι-

σπεύδεται σε βάρος του Δημοσίου, με εκτελεστό τίτλο 
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

II. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
Προϊστάμενοι στους παραπάνω Σχηματισμούς και 

αναπληρωτές τους τοποθετούνται:
Στον Σχηματισμό Α, η Πάρεδρος του ΝΣΚ, Άννα Κά-

ντζια, με αναπληρώτρια, την Πάρεδρο του ΝΣΚ, Θεο-
δώρα Καραχάλιου.

Στον Σχηματισμό Β, η Πάρεδρος του ΝΣΚ, Θεοδώρα 
Καραχάλιου, με αναπληρώτρια, την Πάρεδρο του ΝΣΚ, 
Άννα Κάντζια.

Στους Σχηματισμούς Γ και Δ, η Πάρεδρος του ΝΣΚ, 
Μαρία Βλάσση, με αναπληρώτριες, τις Παρέδρους του 
ΝΣΚ, Άννα Κάντζια και Θεοδώρα Καραχάλιου.

Στον Σχηματισμό Ε, ο Νομικός Σύμβουλος του Κρά-
τους, Νικόλαος Καραγεώργης, με αναπληρώτριες, τις Πα-
ρέδρους του ΝΣΚ, Στελιανή Κουστουμπάρδη και Μαρία 
Γραμματικάκη που υπηρετούν στον Σχηματισμό αυτό.

ΙΙΙ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Προϊστάμενοι στα Γραφεία των Σχηματισμών και ανα-
πληρωτές τους τοποθετούνται:

Στα Γραφεία Α1 και Δ, η Δικαστική Πληρεξούσια Α’, 
Σμαράγδα Λεκκού, με αναπληρώτρια, τη Δικαστική Πλη-
ρεξούσια Α’, Φωτεινή Πραβίτα.

Στο Γραφείο Α2, η Δικαστική Πληρεξούσια Α’, Ειρήνη 
Γαρδικιώτη, με αναπληρώτρια, τη Δικαστική Πληρεξού-
σια Α’, Καρολίνα Καραβασίλη.

Στο Γραφείο Α3, η Δικαστική Πληρεξούσια Α’, Φωτεινή 
Πραβίτα, με αναπληρώτρια, τη Δικαστική Πληρεξούσια 
Α’, Σμαράγδα Λεκκού.

Στο Γραφείο Β1, η Δικαστική Πληρεξούσια Α’, Γεωργία 
Σπεντζούρη, με αναπληρώτρια, τη Δικαστική Πληρεξού-
σια Α’, Βαλσαμίνα Δημητρακοπούλου.

Στα Γραφεία Β2 και Γ, η Δικαστική Πληρεξούσια Α’, 
Μαριλένα Λάλωση- Κατακουζηνού, με αναπληρώτρια, 
τη Δικαστική Πληρεξούσια Α’, Βασιλική Στρουμπούλη.

Στο Γραφείο Β3, η Δικαστική Πληρεξούσια Α’, Βασιλική 
Στρουμπούλη, με αναπληρώτρια, τη Δικαστική Πληρε-
ξούσια Α’, Φανή Ανδρέου.

ΙV. EΠΟΠΤΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
Η εποπτεία των Σχηματισμών Α και Δ, ανατίθεται στον 

Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, Σταύρο Σπυρόπουλο, με 
αναπληρωτή, τον Πάρεδρο του ΝΣΚ, Δημήτριο Καμά-
ρη, ενώ η εποπτεία των Σχηματισμών Β και Γ ανατίθεται 
στον Πάρεδρο του ΝΣΚ, Δημήτριο Καμάρη, με αναπλη-
ρωτή του τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, Σταύρο 
Σπυρόπουλο. Επίσης, οι παραπάνω είναι αρμόδιοι για 
την άρση αμφισβητήσεων, σχετικών με την υπαγωγή 
οποιασδήποτε υπόθεσης σε κάποιον από τους παρα-
πάνω Σχηματισμούς ή Γραφεία, μετά από προηγούμενη 
ενημέρωση της Προέδρου του ΝΣΚ.

V. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Σε κάθε Γραφείο των Σχηματισμών υπάγονται και οι 

εξώδικες υποθέσεις, καθώς και οι υποθέσεις διαιτησίας, 
αντίστοιχες κατ’ είδος και φύση των δικαστικών υποθέ-
σεων της αρμοδιότητάς τους.

2. Κατηγορίες υποθέσεων, πολλών κατ’ αριθμό και 
ομοίων κατά τη νομική τους βάση, μπορεί να κατανέ-
μονται με εντολή της Προέδρου του ΝΣΚ και σε Γραφεία 
ή Σχηματισμούς άλλους από εκείνους στην αρμοδιότητα 
των οποίων υπάγονται.

3. Η παρούσα ισχύει από 01-10-2021 και από την έναρ-
ξη ισχύος της καταργούνται οι υπ’ αρ. 320 και 337/2018 
αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα,18 Αυγούστου 2021

Η Πρόεδρος

ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΩΝΗ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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