Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Με ικανοποίηση σας ενημερώνω ότι, στις 21.09.2021, ψηφίσθηκε, από την
Ολομέλεια της Βουλής ο νέος Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.), είκοσι (20) σχεδόν χρόνια μετά τη θέσπιση του ν.3086/2002
και του π.δ. 238/2003 που ρυθμίζουν μέχρι σήμερα τη λειτουργία του.
Ένας Οργανισμός, που φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει το όραμα για ένα
σύγχρονο, εξειδικευμένο και καινοτόμο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με
ενδυναμωμένο ρόλο και αναμορφωμένη δομή και λειτουργία, που θα
επιτρέψει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ευελιξία και την αναβάθμιση των
υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ., με σκοπό την αποτελεσματικότερη νομική συνδρομή
της

Διοίκησης,

τη

συμβολή

στη

γρήγορη

και

απαλλαγμένη

από

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις επίλυση των διαφορών του Δημοσίου με τους
ιδιώτες και τελικά την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Η επιτυχής

ολοκλήρωση

αυτού

του

επιτεύγματος είναι

αποτέλεσμα

επεξεργασίας, ζυμώσεων και διαλόγου που ξεκίνησαν τουλάχιστον πριν από
μία 10ετία, έφτασε δε στην τελική του διαμόρφωση, με την ενσωμάτωση των
προτάσεων και των παρατηρήσεων μεγάλου αριθμού Λειτουργών του Ν.Σ.Κ.,
όλων των βαθμών, αλλά και του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ.
Για την επεξεργασία και υποβολή του σχεδίου του Οργανισμού καίρια ήταν η
συμβολή

του

Ιωάννη-Κωνσταντίνου

Χαλκιά,

Προέδρου

του

Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους ε.τ., ο οποίος εργάστηκε για τον σκοπό αυτό
εντατικά, με αμείωτο ενδιαφέρον και επιμονή, επικουρούμενος από ομάδα
Λειτουργών και διοικητικών υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ.
Σημαντική επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνταξης και επεξεργασίας του
νομοσχεδίου, υπήρξε η στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και ιδιαίτερα του νυν
Υπουργού

Οικονομικών,

ο

οποίος,

δείχνοντας

εμπιστοσύνη

στην

επιστημονική επάρκεια των Λειτουργών του Ν.Σ.Κ., υιοθέτησε το Σχέδιο που
του παραδόθηκε από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. και περιορίστηκε σε ελάχιστες
αλλαγές, οι οποίες πάντως βελτιώνουν και εναρμονίζονται πλήρως με το
βασικό οικοδόμημα του νέου Οργανισμού.

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν, τοσο στο
στάδιο της Διαβούλευσης, όσο και στη συζήτηση στη Βουλή (πολίτες,
βουλευτές, εκπροσώπους Φορέων, το Δ.Σ. της Ένωσης Μελών του Ν.Σ.Κ. και
των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ.), διότι όσα γράφτηκαν και
ακούστηκαν, ανεξάρτητα από το εάν τελικά υιοθετήθηκαν ή όχι, ήταν σε θετική
κατεύθυνση,

αποτελούν δε

προϊόν γόνιμου,

γνήσιου

και ανόθευτου

δημοκρατικού διαλόγου, σύμφυτου με τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία
στις σύγχρονες κοινωνίες.
Με αίσθημα υπερηφάνειας, ως Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ , ευχαριστώ όλες και
όλους τους παραπάνω για την καθολική αναγνώριση της προσφοράς του
Ν.Σ.Κ. και την κοινή έκφραση εμπιστοσύνης στους Λειτουργούς του, τόσο για
τις ικανότητές τους, όσο και για την αίσθηση καθήκοντος και το ήθος που τους
διακρίνει.
Με ευθύνη και αφοσίωση στον θεσμό του Ν.Σ.Κ., σας καλώ όλες και όλους,
κύριο και διοικητικό προσωπικό, να εργασθούμε, όπως πάντα, με
ευσυνειδησία και αφοσίωση για την υλοποίηση του νέου Οργανισμού και με
αγαστή συνεργασία να πρωτοπορήσουμε, ώστε, αξιοποιώντας τα νέα θεσμικά
εργαλεία, να διαμορφώσουμε ένα λαμπρό μέλλον, αντάξιο της σπουδαίας
ιστορίας του Ν.Σ.Κ.

Ευγενία Ε. Βελώνη
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