Αξιότιμε

κ.

Υπουργέ,

αγαπητοί

προσκεκλημένοι,

αγαπητοί

συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για τη
σημερινή σας παρουσία στην τελετή υποδοχής των νέων μελών
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
κ. Υπουργέ η τιμητική παρουσία σας, παρά το βεβαρυμμένο
πρόγραμμά σας, αποδεικνύει για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον
σας για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το σεβασμό σας στο
θεσμικό του ρόλο και στους Λειτουργούς του και σας ευχαριστώ
ιδιαίτερα για αυτό.
Κυρίες και Κύριοι νέοι συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στο
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και σας υποδεχόμαστε με χαρά
και ελπίδα για το μέλλον του.
Από σήμερα γίνεστε μέλη ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου
θεσμού, που παρέχει στα μέλη του συνταγματικές εγγυήσεις
ανάλογες με αυτές που ισχύουν και για τους δικαστικούς
Λειτουργούς, ενός ανώτατου και μεγάλου Σώματος που, από την
ίδρυσή του το μακρινό 1882 επί της πρωθυπουργίας του Χαρίλαου
Τρικούπη, συμπληρώνει εφέτος 140 χρόνια ζωής στην υπηρεσία
του

κράτους

δικαίου

και

στην

προάσπιση

του

δημοσίου

συμφέροντος.
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τις αρμοδιότητές του, όπως
αυτές προσδιορίζονται στο Σύνταγμα και στον οργανικό του
νόμο, παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο και τους φορείς των οποίων
έχει

τη

νομική

εκπροσώπηση

υψηλού

επιπέδου

νομικές

υπηρεσίες, είτε ως καθοδηγητής των ενεργειών τους με νομικές

γνωμοδοτήσεις, είτε ως παραστάτης τους ενώπιον όλων των
δικαστηρίων, εθνικών, ενωσιακών, διεθνών, στις αναφυόμενες
διαφορές, είτε με τη συμμετοχή των μελών του σε πλήθος
συλλογικών οργάνων, λειτουργεί δε και ως εξισορροπητικό όργανο
στις σχέσεις του Κράτους με τον πολίτη μέσω των αρμοδιοτήτων
του για τον δικαστικό η εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ Δημοσίου και
ιδιωτών αλλά και την αναγνώριση απαιτήσεών τους κατ' αυτού.
Από σήμερα λοιπόν είστε μέλη αυτού του Σώματος, είστε ανώτατοι
κρατικοί Λειτουργοί.
Θα κληθείτε να χειριστείτε υποθέσεις ποικίλου αντικειμένου,
πολλές φορές σοβαρές και δύσκολες νομικά, στο πλαίσιο μιας
δαιδαλώδους νομοθεσίας ή κυμαινόμενης νομολογίας.
Όλες αυτές τις δυσκολίες θα τις ξεπεράσετε, ασκώντας τα
καθήκοντά σας με αίσθημα ευθύνης, σθένος, αποφασιστικότητα
και ευσυνειδησία, με μέθοδο και αποτελεσματικότητα.
Το ότι είστε εδώ, αυτή τη στιγμή, έτοιμοι να διαβεβαιώσετε ότι θα
εκπληρώνετε ευσυνείδητα τα καθήκοντά σας, έχοντας πετύχει σε
ένα δύσκολο διαγωνισμό, δείχνει τη σταθερή επιλογή σας να
ασκήσετε το Λειτούργημά σας, υπερασπιζόμενοι το δημόσιο
συμφέρον, με αφοσίωση και επιμέλεια.
Ένας νέος κύκλος ανοίγει σήμερα στην επαγγελματική και την
προσωπική σας ζωή, γιατί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι
για όλους εμάς και ευελπιστούμε ότι θα γίνει και για όλους εσάς,
όχι μόνο ο χώρος της εργασίας και της επαγγελματικής μας

εξέλιξης, αλλά κάτι περισσότερο, μια προέκταση του σπιτιού και
της οικογένειάς μας.
Έχετε την τύχη να εργαστείτε σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και
ψηφιακά μετασχηματιζόμενο περιβάλλον, το οποίο θα σας
διευκολύνει πολλαπλώς στην άσκηση των καθηκόντων σας.
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θα σας συνδράμει με όλες του
τις δυνάμεις για την ομαλή ένταξή σας σε αυτό και την
προσαρμογή στα νέα σας υψηλά καθήκοντα.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις σας συγχαίρω για την επιτυχία σας και
σας εύχομαι το μεγάλο ταξίδι που σήμερα ξεκινάτε να είναι όμορφο
και δημιουργικό.

