
 

 
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 
 

Αναφορά 
 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 
 

 Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη 

 Οικονομικών  
 

Θέμα: «Άνιση μεταχείριση επιτυχόντων Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους» 

Η βουλευτής Επικρατείας, Ευτυχία Αχτσιόγλου, καταθέτει ως αναφορά προς 
τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη και προς τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα, το υπ’ αριθμ. 14044/03-02-2021 έγγραφο της 
Γραμματείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εφεξής «ΝΣΚ») καθώς 
και το υπ’ αριθμ. 124396/25-09-2020 έγγραφο του Προέδρου του ΝΣΚ κ. 
Ιωάννη-Κωνσταντίνου Χαλκιά, από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 

Σήμερα υφίστανται δεκαέξι (16) κενές οργανικές θέσεις λειτουργών του ΝΣΚ, 
ενώ την 1η/7/2021 οι κενές οργανικές θέσεις λειτουργών του ΝΣΚ πρόκειται να 
ανέλθουν σε είκοσι οκτώ (28). Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ επισημαίνει 
ότι ο κ. Σταϊκούρας είχε εγγράφως ενημερωθεί για τις υφιστάμενες κενές 
οργανικές θέσεις και για το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την κάλυψή 
τους. 

Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Σταϊκούρας εισηγήθηκε την εσπευσμένη λήξη της ισχύος 
του με ημερομηνία 08-04-2019 πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων (ΦΕΚ 
Γ΄567/2019) του τελευταίου εισαγωγικού διαγωνισμού του ΝΣΚ (βλ. άρθρ. 66 
παρ.10 Ν.4714/2020, ΦΕΚ Α΄148). Σημειωτέον ότι ο ίδιος ο κ. Σταϊκούρας 
ήταν αυτός που σε προγενέστερο χρόνο είχε αποφασίσει την παράταση 
ισχύος του εν λόγω πίνακα επιτυχόντων έως και τις 12-04-2021 (βλ. την υπ’ 
αριθμ. 124/20-03-2020 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ Β΄1080/2020) πλην όμως αναθεώρησε τη 
στάση του για άγνωστους λόγους. 

Συνεπώς εγείρονται εύλογα ερωτηματικά από την απόφαση του κ. Σταϊκούρα 
να διορίσει «επιλεκτικά» στο ΝΣΚ μόλις δεκατέσσερις (14) επιπλέον 
επιτυχόντες (βλ. ΦΕΚ Γ΄1124/2020 και ΦΕΚ Γ΄1433/2020), πλέον των 56 
άμεσα διοριστέων, ενώ ταυτόχρονα αποφάσισε να αφήσει επ’ αόριστον κενές 
τις υπόλοιπες οργανικές θέσεις, καθώς δεν έκανε αποδεκτή την υπ’ αριθμ. 
473/67 Τροπολογία που κατέθεσαν 41 βουλευτές της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις 24/09/2020 προκειμένου να παραταθεί η ισχύς του 
Πίνακα Επιτυχόντων ΝΣΚ. 



Με βάση τα ανωτέρω καλούμε τους κ.κ. Υπουργούς Επικρατείας και 
Οικονομικών όπως κάνουν αποδεκτό το δίκαιο αίτημα των αδιόριστων 
επιτυχόντων ΝΣΚ να παραταθεί νομοθετικά η ισχύς του εν λόγω Πίνακα 
Επιτυχόντων προκειμένου να εξαλειφθεί η άνιση μεταχείριση που τους 
επιφύλαξε ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος αδικαιολόγητα τους διαχώρισε με 
αυθαίρετα κριτήρια σε «επιτυχόντες δύο ταχυτήτων». 

Επισυνάπτονται τα αναφερόμενα σχετικά έγγραφα του ΝΣΚ. 
Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τα συνημμένα έγγραφα και να με 

ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε. 

Αθήνα, 23-02-2021 

Η καταθέτουσα Βουλευτής 

Αχτσιόγλου Ευτυχία 


