Κυρία Πρόεδρε του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
Κυρίες και κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα εδώ για την ορκωμοσία των 25
νέων λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ).
Θα ήθελα να σας συγχαρώ όλες και όλους, διότι διεκδικήσατε και πετύχατε επάξια
την είσοδό σας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Από σήμερα, γίνεστε μέλη ενός μεγάλου Σώματος της Διοίκησης με μακρά ιστορία,
που διαχρονικά υπηρετεί τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου με υπευθυνότητα,
νομική ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που ζούμε, η
νομική συνδρομή της Διοίκησης και η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και δημιουργούν νέους προβληματισμούς και
προκλήσεις.
Η ανάγκη παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών καθίσταται ολοένα και πιο
επιτακτική για το Δημόσιο, τα Υπουργεία και όλες τις διοικητικές υπηρεσίες και είναι
γεγονός ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τα τελευταία χρόνια συνέβαλε
ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Ενδεικτικά θα αναφερθώ στον επιτυχή χειρισμό πρόσφατων σημαντικών υποθέσεων
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) (ζήτημα της αντιγραφής
χαρακτηριστικών της εμφάνισης του προϊόντος της φέτας που προστατεύεται με
ΠΟΠ, δικαστικές υποθέσεις για το ζήτημα των μονίμων βοσκοτόπων), ο οποίος είχε
ως αποτέλεσμα τη σημαντική δημοσιονομική ελάφρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, μέσω περιορισμού των καταλογισμών, ύψους 488.754.221,53
ευρώ.
Εξίσου σημαντική και επιτυχής είναι και η εκπροσώπηση του Δημοσίου, μέσω του
ΝΣΚ, σε διεθνείς διαιτητικές υποθέσεις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, καθώς
και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).
Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα έγιναν σημαντικές νομοθετικές και κανονιστικές
παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΝΣΚ και προωθήθηκαν δράσεις και πρωτοβουλίες
για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του.
Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε με επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων σας
και θα συμβάλλετε, με τις ικανότητές σας στη διαρκή και ποιοτική αναβάθμιση των
υπηρεσιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Σας εύχομαι ολόψυχα καλή σταδιοδρομία και καλή δύναμη στο πολύ σημαντικό έργο
σας!

