Αγαπητοί συνάδελφοι,
Δυστυχώς ένας ιός ανέτρεψε και διέλυσε το Συνταγματικό δίκαιο, τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τη ζωή μας...άρα άλλαξαν και οι εκδηλώσεις που
κάναμε για τους αποχωρούντες συναδέλφους.
Θα ξεκινήσω με τα θερμά μου συγχαρητήρια στη νέα πρόεδρο του ΝΣΚ,
στη Τζένη Βελώνη και στους νέους

Αντιπροέδρους, τον Ανδρέα

Ανδρουλιδάκη, την Καίτη Γρηγορίου, τη Στέλλα Χαριτάκη και τον Νικόλα
Δασκαλαντωνάκη. Εύχομαι καλή θητεία αν και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι
θα είναι άκρως πετυχημένη.
Και

στους

αγαπητούς

συναποχωρούντες

συναδέλφους:

τη

Φούλη

Αυγερινού, τη Βίκυ Δούσκα, τον Στέφανο Δέτση τον Νίκο Μουδάτσο τον
Δημήτρη Χανή, την Κυριακή Παρασκευοπούλου τον Γιάννη Χατζηνέκουρα
και τους παρέδρους Παναγιώτη Λαμπρόπουλο, Κώστα Παπαγεωργίου,
Χρόνη Καραστεργίου και Βασίλη Κουρούμαλη, εύχομαι υγεία και κάθε καλό
σε ό,τι κάνουν εφεξής.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τις σκέψεις μου και την εμπειρία μου, ιδίως
για τα 3 χρόνια που άσκησα καθήκοντα Προέδρου.
Θα αποφύγω να ξεκινήσω με τα τετριμμένα ή τα στερεότυπα … ότι είμαι βαθειά
συγκινημένος που αποχωρώ μετά από 38 χρόνια… Δεν το λέω…Φαίνεται
όμως…
Θα ξεκινήσω, όπως τελειώνουν συνήθως οι αποχαιρετιστήριοι λόγοι. Θέλω να
ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες που από την αρχή της
σταδιοδρομίας μου μέχρι σήμερα με συμβούλευσαν, με βοήθησαν, με
καθοδήγησαν, με ενέπνευσαν, με πλούτισαν σε γνώσεις και αισθήματα και με
τους οποίους μοιράστηκα το πάθος για την προάσπιση του δημόσιου
συμφέροντος, τη μέριμνα, το μεράκι για την όμορφη και σωστή δουλειά.
Να ευχαριστήσω όμως και το ΝΣΚ, την Υπηρεσία μας, που μου έδωσε την
ανέλπιστη δυνατότητα να εκπροσωπήσω την πατρίδα μας πολλές δεκάδες
φορές στα ενωσιακά δικαστήρια του Λουξεμβούργου και κάποιες φορές στο
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Δικαστήριο του Στρασβούργου, σε μεγάλες και σοβαρές υποθέσεις. Αισθάνομαι
πραγματικά μεγάλη τιμή που αξιώθηκα να έχω αυτή την τύχη. Και περηφάνια.
Το ΝΣΚ ιδρύθηκε το 1882 Καταργήθηκε το 1982. Επανασυστάθηκε το 1990.
Και η μεγάλη στιγμή του ήταν το 2001 όταν εντάχθηκε στο Σύνταγμα, με
εισηγητή τον Ε. Βενιζέλο και τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων.
Η σειρά μου, η σειρά του 1983, διορίστηκε σε ένα Σώμα που μόλις είχε
καταργηθεί. Μετονομάστηκε σε Νομικές Υπηρεσίες της Διοίκησης ενταγμένες στο
ΓΛΚ και στη συνέχεια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αντί για Πρόεδρο είχαμε
Συντονιστή, και αντί για Ολομέλεια, είχαμε Γενική Συνέλευση ΝΣ.
Η σειρά μας, θεωρώ ότι άλλαξε το ΝΣΚ. Όχι μόνο γιατί η σύνθεσή της ήταν
σχεδόν 50% άνδρες και 50% γυναίκες, πράγμα πρωτοφανές για το ΝΣΚ, που
ήταν κατά 97% ανδροκρατούμενο. (Σήμερα η αναλογία είναι 72% γυναίκες, ενώ
στον βαθμό του δικαστικού πληρεξούσιου το ποσοστό φτάνει στο 86%). Έφερε
έναν νέο αέρα, νέες ιδέες και στόχευσε εξαρχής στην επανασύσταση του ΝΣΚ,
πράγμα που έγινε το 1990, αφού προηγουμένως, το 1988, χρειάστηκε να
κάνουμε την πρώτη και μοναδική απεργία στην ιστορία του ΝΣΚ. Ο λόγος;
Διάταξη που προώθησε ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, Μένιος Κουτσόγιωργας,
ότι οι αποτυχόντες στις τελικές εξετάσεις της Σχολής Δικαστών, θα διορίζονται
Δικαστικοί Αντιπρόσωποι στο ΝΣΚ και θα είμασταν έτσι Νομικές Υπηρεσίες
στελεχωμένες από αποτυχόντες δικαστές!!! Η διάταξη αυτή καταργήθηκε ένα
χρόνο αργότερα από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, Φώτη Κουβέλη.
Κατά τη θητεία μου στο ΝΣΚ, υπηρέτησα στα Γραφεία ΝΣΚ στα Υπουργεία
Εργασίας, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, στο Υπουργείο Εξωτερικών, όταν το 1990,
το ΝΣΚ, με την ανασύστασή του πήρε την αρμοδιότητα εκπροσώπησης της
χώρας μας στο ΕΔΔΑ και στο ΔΕΚ. Έπειτα, στο Υπουργείο Γεωργίας και στο
Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου, από το 1994 έως το 2014. Στο Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας μετά την προαγωγή μου σε Αντιπρόεδρο το 2015 έως το 2018.
Τέλος, το 2018 προάχθηκα σε Πρόεδρο του ΝΣΚ και υπηρέτησα στη θέση αυτή
για μια τριετία.
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Η τελευταία τριετία θα πω ότι ήταν η καλύτερη περίοδος της σταδιοδρομίας
μου. Η πιο γόνιμη. Η πιο δημιουργική…Έμαθα πολλά. Είχα την ευθύνη
διαχείρισης ενός ζωντανού μηχανισμού 650 ατόμων. Και έπρεπε να συνεργαστώ
με δύο διαφορετικές κυβερνήσεις. Νομίζω ότι είχα άριστη συνεργασία και με τις
δύο. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί το ΝΣΚ. Άριστη συνεργασία είχα και με τους
Προέδρους ΣτΕ, ΑΠ και ΕΣ. Και αν με ρωτούσατε με μια λέξη να σας πω τι
έκανα, θα απαντούσα: Προσπάθησα!
Το ΝΣΚ υστερούσε κατά τη γνώμη μου στον εκσυγχρονισμό και στην
προσαρμογή. Τα τελευταία 60 χρόνια λειτουργούσε ουσιαστικά με την ίδια δομή
αγνοώντας τις εξελίξεις… Έχοντας παραστάσεις και από την λειτουργία της
νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν, έθεσα 3 στόχους: α) ψηφιακό μετασχηματισμό
και πλήρη ηλεκτρονική λειτουργία του ΝΣΚ, β) ανασυγκρότηση της δομής του και
γ) αλλαγές σε όλο το πλέγμα λειτουργίας του ΝΣΚ.
Και για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι χρειαζόταν ενημέρωση και συμμετοχή
όλων των λειτουργών του ΝΣΚ. Επιδίωξή μου; Να εμφανιστεί ένα ΝΣΚ
εξωστρεφές, μη φοβικό, με στέρεη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, με ευρωπαϊκό
αέρα και πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα. Άρα οι 5 λέξεις κλειδιά στο μυαλό μου
ήταν: εξέλιξη - εξειδίκευση - διάλογος - ταχύτητα - ομαλή υπηρεσιακή
ανέλιξη. Τι εννοώ?
Πιστεύω στην εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του
ΝΣΚ και με τον σχεδιασμό και τις προδιαγραφές που έχουμε προβλέψει για το
νέο ΟΠΣ, με απαιτήσεις πρωτοποριακές και καινοτομίες μοναδικές για όλον τον
δημόσιο τομέα, με ένταξη της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και της
μηχανικής μάθησης στις λειτουργίες του ΝΣΚ, μπορείτε να απογειώσετε το ΝΣΚ
στα επόμενα 3-4 χρόνια. Για το νέο ΟΠΣ έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ και σύντομα θα προκηρυχθεί σχετικός ανοικτός διεθνής
διαγωνισμός.
Πιστεύω στην εξειδίκευση. Άρα και στους Σχηματισμούς. Άρα και στην πολυετή
παραμονή των λειτουργών στην ίδια θέση. Γι΄ αυτό και οι μετακινήσεις που
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έγιναν, ήταν μόνο λόγω προαγωγών ή μεταθέσεων και ελάχιστες μόνο, λόγω
εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών.
Πιστεύω στον διάλογο και στη συνεννόηση. Γι΄ αυτό και οι μεταθέσεις έγιναν
σε ποσοστό 98%, συναινετικά.
Πιστεύω σε μια πιο γρήγορη λειτουργία του ΝΣΚ, σε όλους τους τομείς, χωρίς
αυτό να αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας του έργου μας. Γι΄ αυτό, οι υποθέσεις
κλείνουν πλέον πιο γρήγορα, η εκτέλεση των αποφάσεων είναι πιο άμεση, τα
ερωτήματα απαντώνται στο καθορισμένο διάστημα και όλες οι προαγωγές
γίνονται άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση.
Πιστεύω στην ομαλή υπηρεσιακή εξέλιξη των συναδέλφων. Θεωρώ συνεπώς
αδιανόητο οι δικαστικοί πληρεξούσιοι να παραμένουν στον ίδιο βαθμό 20 χρόνια,
όταν εμείς προαχθήκαμε στα 10 χρόνια. Γι΄ αυτό και επιδιώξαμε με κάθε ευκαιρία
την αύξηση των οργανικών μας θέσεων (=22 νέες θέσεις:1 Αντιπροέδρου, 4
Νομικών Συμβούλων, 11 Παρέδρων και 6 Δικαστικών Πληρεξουσίων) με
αποτέλεσμα να ξεμπλοκάρει κάπως η επετηρίδα και έπεται συνέχεια…
Δείτε τον Προγραμματισμό που κάναμε και τους στόχους που βάλαμε τον
Σεπτέμβρη του 2018, τον Σεπτέμβρη του 2019 και τον Σεπτέμβρη του 2020.
Δείτε τους Απολογισμούς που καθιερώσαμε να στέλνουμε σε όλους σας στο
τέλος κάθε δικαστικού έτους και θα διαπιστώσετε πως ό,τι είπαμε, το κάναμε ή
προσπαθήσαμε να το κάνουμε ή δρομολογήσαμε τη λύση του. Και αυτό
προφανώς δεν οφείλεται σε μένα.
Οφείλεται και σε όλους εσάς, κύριο και διοικητικό προσωπικό που με την
εμπιστοσύνη, την αποδοχή και την συμπαράσταση που δείξατε και την
πεποίθηση ότι προχωράμε μπροστά, αλλάξαμε ήδη πολλά στον τρόπο δουλειάς
μας. Στηρίξατε, παρά τις πολλές δυσκολίες, τις ηλεκτρονικές διαδικασίες
λειτουργίας του ΝΣΚ. Αλλάζουμε την εικόνα του ΝΣΚ. Χωρίς τη δικιά σας ενεργή
συμπαράσταση πολύ λιγότερα θα κάναμε. Από την πρώτη μέρα σταθήκατε
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δίπλα μου, συνεργαστήκαμε πάντα με εμπιστοσύνη και καλή διάθεση, χωρίς
ποτέ να διατυπώσω, εγώ τουλάχιστον, κανένα παράπονο. Η σχέση μου μαζί σας
ήταν άριστη, η πόρτα του γραφείου μου ήταν πάντα ανοιχτή για όλους και
προσπάθησα στο μέτρο του δυνατού να σας καταστήσω άμεσους συμμέτοχους
και συνεργάτες στην προσπάθεια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του ΝΣΚ.
Στηρίχτηκα σε σας και δεν με διαψεύσατε.
Οφείλεται σε όλους τους λειτουργούς του ΝΣΚ, που ήταν διαρκώς δίπλα στη
δρώσα Διοίκηση, όλο το 24ωρο… Έναν ιδιαίτερο έπαινο οφείλω στην Πλήρη
Ολομέλειά μας που συνεργάστηκε άριστα μαζί μας. Και όποτε χρειάστηκε σε
μεγάλες υποθέσεις όπως στη ΜΑRFIN, στη ΝΟVΑRΤΙS ή στη Διοικητική
Ολομέλεια ΝΣΚ, για την προώθηση του νομοσχεδίου. 75 νομικοί δώσαμε
ομόφωνη απάντηση. Αυτό κάτι δείχνει…
Οφείλεται σε σας, Νομικούς Συμβούλους, Παρέδρους και Πληρεξουσίους που
στελεχώσατε τις ομάδες εργασίας που δημιουργήσαμε για τον χειρισμό
συγκεκριμένων θεμάτων. Σε όλους εσάς τους Πληρεξούσιους, νέους και παλιούς
συναδέλφους που υπερασπιστήκατε πιο οργανωμένα, με βάση και τα πρότυπα
που δημιουργήθηκαν, τα συμφέροντα του Δημοσίου, με σημαντικές επιτυχίες.
Οφείλεται και στους 70 νέους συναδέλφους που γρήγορα προσαρμόστηκαν στις
αυξημένες απαιτήσεις και στο ρυθμό δουλειάς και ήδη μονιμοποιούνται.
Και προφανώς ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους συνάδελφους που
αποτέλεσαν το κεντρικό επιτελείο της δουλειάς μας στην ΚΥ, τους άμεσους
συνεργάτες. Αποτελέσαμε μια ομάδα που δούλεψε ακατάπαυστα, συλλογικά,
οργανωμένα, με σχέδιο και προοπτική. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά. Τους
ξέρετε, συνεργαστήκατε μαζί τους, ανταλλάξατε απόψεις, διαφωνήσατε. Αλλά
τελικά έγινε η αναγκαία σύνθεση των απόψεων, με γνώμονα πάντα το καλό του
ΝΣΚ.
Στην διάρκεια της θητείας μου, επειδή αλλάξαμε πολλά, σίγουρα αδίκησα
κάποιους...πιστέψτε με όμως… χωρίς πρόθεση. Πάντα στο μυαλό μου,
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προέχουσα θέση είχε το ΝΣΚ και η επωφελέστερη λειτουργία του για το δημόσιο
συμφέρον.
Η μισή θητεία μας σημαδεύτηκε από την πανδημία. Το ΝΣΚ όμως και στην
πανδημία έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά. Η δουλειά συνεχίστηκε κανονικά,
αφού όλοι είχαμε ψηφιακές υπογραφές. Καθιερώσαμε άμεσα την ηλεκτρονική
διεξαγωγή

συνεδριάσεων

των

Τμημάτων

και

της

Ολομέλειας

και

τις

τηλεδιασκέψεις και τηρήσαμε απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα δημόσιας υγείας.
Να είσαστε βέβαιοι ότι θα κάναμε πολλά περισσότερα αν δεν υπήρχε η
πανδημία που σταμάτησε πολλές πρωτοβουλίες μας για εκδηλώσεις, σεμινάρια
για διαρκή επιμόρφωση και αυτοβελτίωση, συνεργασία με ΑΕΙ και με
αλλοδαπούς συναφείς θεσμούς, με τη δημιουργία τμήματος ειδικά για το ΝΣΚ ή
άλλου είδους συμμετοχή στη Σχολή Δικαστών, για τη μεγαλύτερη προβολή του
ΝΣΚ, για την πιο οργανωμένη συμμετοχή των λειτουργών μας σε επιστημονικές
εκδηλώσεις, για πιο ουσιαστική άσκηση της αρμοδιότητάς μας, για αναγνώριση
απαιτήσεων κλπ.
Κυρίως όμως, και αυτή την αρμοδιότητά μας τη θεωρώ πολύ σημαντική, θα
κάναμε πιο οργανωμένα πρωτοβουλίες σαν αυτή που παρουσιάσαμε στη Βουλή,
με τις νομοθετικές προτάσεις για εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τη
νομολογία του ΕΔΔΑ, που υιοθετήθηκε από όλα τα κόμματα και κατατέθηκε ως
πρόταση νόμου στη Βουλή. Εμείς, ως νομικοί σύμβουλοι της Διοίκησης,
οφείλουμε

να

υποδεικνύουμε

νομοθετικές

ρυθμίσεις

αναγκαίες

για

την

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος .
Παράδειγμα: Όταν τα επιτόκια είχαν σχεδόν εκμηδενιστεί, το Δημόσιο συνέχιζε
να πληρώνει το επιτόκιο του 6%. Με δική μας παρέμβαση καταρτίσαμε τη
διάταξη που ψηφίστηκε ως άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4607/2019 (Α'65),
καθιερώθηκε ενιαίος τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου από το Δημόσιο
τόκου και μειώθηκε από 6% ετησίως, σε περίπου 3%. Προσπαθήσαμε να
κάνουμε και άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις στον ν.3900/10, στις παραγραφές
για τις συντάξεις κλπ ή με τον νέο Οργανισμό μας…
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Θα σας πω και δυο λόγια για τον νέο Οργανισμό μας. Με το νομοσχέδιο,
επέρχονται πάνω από 80 βασικές αλλαγές και επιχειρείται ο ριζικός
εκσυγχρονισμός, η αναμόρφωση των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης και της
συγκρότησής του ΝΣΚ, ο χωροταξικός ανασχεδιασμός, η ευελιξία, η επιτάχυνση,
και η απλούστευση της λειτουργίας του.
Στόχος των αλλαγών είναι το ΝΣΚ να διεξάγει τις εργασίες του, με έναν πιο
ευέλικτο, σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, προσιτό προς τη Διοίκηση και
φιλικό προς τους πολίτες, απαλλαγμένο από αγκυλώσεις και αχρείαστες
γραφειοκρατικές πρακτικές. Ένα ΝΣΚ που θα εκμεταλλεύεται, αφενός την υψηλή
επιστημονική κατάρτιση των λειτουργών του και αφετέρου τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει η τεχνολογία. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων διευκολύνεται με
τον εκτεταμένο ψηφιακό μετασχηματισμό του ΝΣΚ που ήδη βρίσκεται σε πλήρη
ανάπτυξη και συμβαδίζει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του υπόλοιπου
δημόσιου τομέα και των δικαστηρίων.
Μη φοβάστε λοιπόν τις αλλαγές!
Αρκετές από αυτές τις έχουμε ήδη εντάξει στη λειτουργία μας. Οι
Σχηματισμοί στοχεύουν στην εξειδίκευση και σε πιο ισομερή εργασιακή
επιβάρυνση των λειτουργών. Οι Σχηματισμοί δεν καταργούν τα Γραφεία
μας στα Υπουργεία. Ο χωροταξικός ανασχηματισμός δεν θα γίνει σε μια
νύχτα. Θα είναι σταδιακός. Και όπου βέβαια διαπιστώνονται αυξημένες
ανάγκες, μπορεί κάποιο γραφείο να διατηρηθεί πχ Ναύπλιο, Ρόδο, στα Χανιά. Οι
μεταθέσεις θα γίνονται σε 11 και όχι σε 30 επαρχιακές πόλεις. Με τον ανά διετία
διαγωνισμό,

τα

κενά

θα

καλύπτονται

χωρίς

πίνακες επιλαχόντων και

ισοβαθμούντων.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου δημιουργήθηκαν 22 νέες οργανικές θέσεις
και μπορούμε άμεσα να αξιώσουμε τη δημιουργία 20 περίπου νέων θέσεων (7
Νομικών Συμβούλων - 6 Παρέδρων - 7 Δικαστικών Πληρεξουσίων) στα νέα
Γραφεία ΝΣΚ που δημιουργούνται με τον νέο Οργανισμό μας, για τον ΕΟΠΥΥ και
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ΕΦΚΑ Θεσ/νίκης, για την ΑΕΠΠ, για τα ΑΕΙ Ιωαννίνων, Κρήτης και Δυτικής
Αττικής.
Ήδη, Γραφείο ΝΣΚ προβλέπεται στο άρθρο 26 του σχεδίου νόμου για το Ταμείο
Επικουρικής Κεφαλαιουχικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) με 5 νέες θέσεις (1-2-2), που θα
ψηφιστεί στα μέσα Ιουλίου, ενώ Γραφεία ΝΣΚ μπορούν να γίνουν επίσης στη
νέα Ανεξάρτητη Αρχή του ν.4808/21(Επιθεώρηση Εργασίας), στον ΑΣΕΠ (δηλ.11
επιπλέον θέσεις, 3+4+4). Έτσι θα λυθεί και το πρόβλημα που έχουν με τις
μεταθέσεις οι βορειοελλαδίτες συνάδελφοί μας από τη Θεσσαλονίκη ή τη Λάρισα
…. Έτσι θα επιταχυνθεί και η εξέλιξη της επετηρίδας…Και θα έχει ολοκληρωθεί η
επέκταση του ΝΣΚ στο Δημόσιο, στα σπουδαιότερα ΝΠΔΔ, ΑΕΙ, αλλά και
Ανεξάρτητες Αρχές.
Θέλω, τέλος να τονίσω μια αλήθεια:Είμαστε στην εποχή του 5G, στην εποχή της
4ης βιομηχανικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης, της ηλεκτρονικής
δικογραφίας, της ηλεκτρονικής δίκης, της σύγκλισης των ευρωπαϊκών εννόμων
τάξεων. Σ΄αυτό το περιβάλλον, η διαρκής αναβάθμισή του ΝΣΚ δεν είναι
προδιαγεγραμμένη, τη διαμορφώνουμε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε όραμα,
ανοιχτό μυαλό, σχεδιασμό, οργάνωση, συλλογικότητα, συνεργασία και κυρίως να
διαφυλάξουμε την προσωπική και λειτουργική μας ανεξαρτησία…
Και

επιτρέψτε

μου,

απευθυνόμενους

κυρίως

στους

πολύ

νεότερους

συναδέλφους μας, να επαναλάβω: δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, είμαστε
ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί με αυξημένες υποχρεώσεις, αυξημένα καθήκοντα
και αυξημένους μισθούς… Και πρέπει διαρκώς, με το παράδειγμά μας, με το
ήθος μας, με τις γνώσεις μας, με την εργατικότητά μας και με τις πράξεις μας, να
διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο, με ενισχυμένη την αίγλη του ΝΣΚ. Και να
μηn ξεχνάμε ποτέ όλοι μας ότι υπερασπιζόμενοι το δημόσιο συμφέρον,
υπερασπιζόμαστε τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία, τις αξιοπρεπείς
συντάξεις, το περιβάλλον μας, δηλαδή την ποιότητα της ζωής μας. Αξίζει λοιπόν
να παθιαζόμαστε με τη δουλειά που επιλέξαμε να κάνουμε, τη δουλειά που
αγαπάμε!
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Είμαι βέβαιος ότι με αυτή τη λογική θα πορευτεί και η νέα, άξια ηγεσία του
ΝΣΚ, βάζοντας βέβαια και τη δικιά της σφραγίδα και θα κάνει πολύ περισσότερα
πράγματα για το ΝΣΚ και για τα οποία θα είσαστε περήφανοι που αποτελείτε
τμήμα της μεγάλης οικογένειας του ΝΣΚ. Η προτροπή μου: Στηρίξτε όλοι τη νέα
Πρόεδρό μας, τη Τζένη Βελώνη για να ομορφύνει ακόμη περισσότερο το ΝΣΚ,
που είναι το δεύτερό μας σπίτι. Να το κάνει πιο ελκυστικό, πιο αποτελεσματικό
στην υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Με νέες ιδέες. Με φρέσκες ιδέες.
Με καινοτομίες. Αλλά και με πολλή δουλειά! Και του χρόνου τέτοιο καιρό, να
κάνει μια λαμπρή γιορτή για τα 140 χρόνια του ΝΣΚ, με ακόμη περισσότερες
δικαστικές και εξωδικαστικές επιτυχίες…

ΙΩΑΝΝΗΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΑΛΚΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΣΚ

