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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2019
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ.: 187435 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρμόδια: Άννα Κάντζια, 
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ

Τηλ.: 213 21 21 821 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 68 

106 78 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Επιδόσεις δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων και λοιπών διαδικαστικών 

εγγράφων στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σχετ.: 1) Το έγγραφο, με αριθμό πρωτ. 116301 ΕΞ 2019/ΥΠΘΙΚ 18/10/2019 του 

Υπουργείου Οικονομικών.

2) Το έγγραφο, με αριθμό πρωτ. 226-3404/16-09-2019 του Γραφείου Νομικού 

Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομικών

1. Διευκρινίζοντας το έγγραφο, με αριθμό πρωτ. 116301 ΕΞ 2019/ΥΠΘΙΚ 18/10/2019 

του Υπουργείου Οικονομικών, θέτουμε υπόψη σας, ότι στην Κεντρική Υπηρεσία 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους νόμιμα επιδίδονται και 

παραλαμβάνονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών
Αυτοτελή Δ/νση Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Οργάνωσης 
Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας 

και Αρχείου 
Πανεπιστημίου 37, 101 65 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Οικονομικών 
Γραφείο Υπουργού 
Νίκης 5-7, 101 80 ΑΘΗΝΑ

2) Γραφείο Νομικού Συμβούλου 
Υπουργείου Οικονομικών

3) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 
Ακαδημίας 60, 106 79 ΑΘΗΝΑ

4) Ομοσπονδία Δικαστικών 
Επιμελητών Ελλάδας 
Καρόλου 28, 104 37 ΑΘΗΝΑ

5) Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
Αμερικής 21 Α, 106 72 ΑΘΗΝΑ
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α) δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις και λοιπά διαδικαστικά έγγραφα, που

αφορούν σε δικαστικές υποθέσεις, με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, 

εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό των Οικονομικών (άρθρο 8 παρ. 1 εδαφ. γ’ του 

ν. 3086/2002 «Οργανισμός ΝΣΚ κ.λπ.» σε συνδυασμό με άρθρα 1, 5 και 6 του κ.δ. 

της 26ης Ιουνίου -  10ης Ιουλίου 1944 «Κώδικας των νόμων περί δικών δημοσίου» και 

άρθρα 29 και 49 του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»).

Σημειώνουμε όμως, ότι στις ακυρωτικές δίκες ενώπιον των Διοικητικών 

Δικαστηρίων, διάδικος δεν είναι το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά ο καθ’ ύλη αρμόδιος 

Υπουργός, προς τον οποίον υποχρεωτικά κοινοποιούνται τα σχετικά δικόγραφα 

(αιτήσεις αναστολής, αιτήσεις ακύρωσης, πρόσθετοι λόγοι, παρεμβάσεις, λοιπά 

δικόγραφα και κλήσεις) καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις, που εκδίδονται στις 

υποθέσεις αυτές (άρθρο 21 του π.δ. 18/1989). Συνεπώς, στις ακυρωτικές δίκες 

αρμόδιος να παραλαμβάνει τα σχετικά δικόγραφα και τις αποφάσεις είναι μόνο ο 

διάδικος Υπουργός και όχι ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. Άρα τα σχετικά δικόγραφα και οι 

δικαστικές αποφάσεις στις ακυρωτικές διαφορές, στις οποίες διάδικος είναι ο 

Υπουργός Οικονομικών (ως διοικητική αρχή και όχι ως εκπρόσωπος του Ελληνικού 

Δημοσίου) πρέπει να επιδίδονται και να παραλαμβάνονται στην έδρα του Υπουργού 

Οικονομικών και όχι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

β) έγγραφα, που απευθύνονται προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και αφορούν 

σε υποθέσεις της αρμοδιότητάς του (εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου, αιτήσεις συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με το Ελληνικό 

Δημόσιο, οι οποίες πλέον υποβάλλονται και ηλεκτρονικά). Σε κάθε άλλη περίπτωση 

κοινοποίησης εγγράφου στον Υπουργό Οικονομικών ή σε άλλον Υπουργό ή σε 

δημόσια υπηρεσία, η επίδοσή του πρέπει να γίνεται στην έδρα του οικείου 

Υπουργείου ή της αρμόδιας υπηρεσίας και όνι στο Ν.Σ.Κ., το οποίο στερείται 

αρμοδιότητας, τόσο για την παραλαβή του, όσο και για να επιληφθεί της υπόθεσης 

που αυτό αφορά. Περαιτέρω, σχετικά με τις κοινοποιήσεις κατασχετηρίων στα 

χέρια του Ελληνικού Δημοσίου ως τρίτου και εγγράφων αναγγελίας 

εκχώρησης απαίτησης, επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 

άρθρου 145 του ν. 4270/2014 «Δημόσιο Λογιστικό κλπ.», η κατάσχεση στα χέρια του 

Ελληνικού Δημοσίου ολοκληρώνεται από την ημερομηνία κοινοποίησης του 

κατασχετηρίου στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του 

Δημοσίου υπηρεσία, νωρίς να απαιτείται πρόσθετη κοινοποίηση του κατασχετηρίου 

στον Υπουργό Οικονομικών. Τα παραπάνω ισχύουν και για την αναγγελία
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εκχώρησης απαίτησης κατά του Δημοσίου (παρ. 4 του πιο πάνω άρθρου). 

Ενόψει των παραπάνω, η κοινοποίηση στο κατάστημα του Ν.Σ.Κ. των 

κατασχετηρίων στα χέρια του Δημοσίου ή των αναγγελιών εκχώρησης 

απαιτήσεων, πέραν του ότι ενέχει τον κίνδυνο ακυρότητας της πράξης λόγω 

μη νόμιμης κοινοποίησής της, συνεπάγεται περιττή δαπάνη του 

ενδιαφερόμενου και άσκοπη απασχόληση των Υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή οας προκειμένου η Διοίκηση να ενεργεί άμεσα, 

νόμιμα και εμπρόθεσμα και προς αποφυγή άκυρων ή περιττών επιδόσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ -  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΑΛΚΙΑΣ


