ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ ΣΤΟΥΣ 10 ΝΕΟΥΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥΣ

-

Σήμερα είναι πράγματι μια καλή μέρα για το ΝΣΚ και μια πολύ μεγάλη
μέρα για εσάς.

-

Και είναι καλή μέρα για το ΝΣΚ, γιατί σήμερα υποδεχόμαστε με
ιδιαίτερη χαρά 10 επιστήμονες νέους συναδέλφους που στις εξετάσεις
έγραψαν καλύτερα από άλλους 340 συνυποψήφιους.

-

Δώσαμε αγώνα και τρέξαμε όσο μπορούσαμε για να ολοκληρώσουμε
τη διαδικασία διορισμού σας. Υπήρξαν εμπόδια. Και εγώ από τη θέση
αυτή θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δικαστική Πληρεξούσια
Φανουράκη Αργυρώ, Γραμματέα του ΝΣΚ, που «έτρεξε» την όλη
διαδικασία διορισμού σας. Απουσιάζει σήμερα όμως γιατί φέτος
αποφάσισε μετά από 2 χρόνια να πάρει 20 μέρες άδεια.

-

Η σημερινή μέρα όμως είναι μια μεγάλη μέρα για σας. Από σήμερα,
γίνεστε μέλη του ΝΣΚ, ενός μεγάλου Σώματος της Διοίκησης με ιστορία
138 χρόνων. Ιδρύθηκε το ΝΣΚ το 1882 επί Χ. Τρικούπη και πρώτος
Νομικός Σύμβουλος ήταν ο Μ. Ταταράκης και πρόδρομος αυτού ο Β.
Οικονομίδης. Και σε όλη τη μέχρι τώρα ιστορία του, το ΝΣΚ
εκπροσώπησε και εκπροσωπεί το Δημόσιο επάξια, ασκώντας τις
συνταγματικές αρμοδιότητές του. Και αυτό κάνουμε σταθερά όλα τα
χρόνια, σε όλα τα Δικαστήρια: Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά, Ελ.Σ.,
ΕΔΔΑ, ΓΔΕΕ, ΔΕΕ.
Και παντού όμως, σε όλο τον κόσμο, όπου έχει διαφορές το Δημόσιο,
το

υπερασπίζουμε

σε

συνεργασία

με

τοπικούς

δικηγόρους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κερδισμένη, προς το παρόν, υπόθεση
με το Χάλκινο Αλογάκι του 8ου αιώνα π.χ. που εκδικάστηκε στη Ν.
Υόρκη και αντίδικος του Δημοσίου ήταν ο οίκος Sothby’s. Ή οι
υποθέσεις που κερδίσαμε στο ΔΕΕ όπου έγιναν δεκτές οι αναιρέσεις
μας και ακυρώθηκαν πρόστιμα 520.000.000 ευρώ. Όταν λοιπόν το
ΝΣΚ στοιχίζει στο Δημόσιο μόνο 20.000.000 περίπου, καταλαβαίνετε
την υπεραξία του και καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμοι είμαστε στην κάθε
Κυβέρνηση, γιατί εμείς τεχνοκράτες νομικοί είμαστε και θέλουμε να
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κάνουμε πάντα αποτελεσματικά τη δουλειά μας, που είναι να
υποστηρίζουμε πάντα το Δημόσιο και το δημόσιο συμφέρον.
Εκτός από τα Δικαστήρια βέβαια, καθοδηγούμε τη Διοίκηση με νομικές
συμβουλές και Γνωμοδοτήσεις.
Και επίσης συνταγματικά έχουμε και την αρμοδιότητα εξωδικαστικής
επίλυσης ή συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με ιδιώτες.

Η

αρμοδιότητα αυτή είναι πολύ σημαντική και προσιδιάζει σε δικαστικές
αρμοδιότητες.
Από σήμερα λοιπόν είστε μέλη αυτού του Σώματος. Θεωρείστε
ανώτατοι κρατικοί Λειτουργοί. Έχετε δικαιώματα αλλά και πολλές
υποχρεώσεις. Και ασυμβίβαστα...Η μόνη δουλειά που επιτρέπεται να
κάνετε είναι για το ΝΣΚ.
Από εσάς τι θέλουμε; Θέλουμε να αγαπήσετε το Δημόσιο, να
αγαπήσετε το ΝΣΚ, να επιδεικνύεται εργατικότητα, υπευθυνότητα,
εντιμότητα, αφοσίωση στο καθήκον και να εξελίξετε τις γνωσιακές σας
ικανότητες. Είμαι βέβαιος ότι έχετε όλα αυτά τα προσόντα και εύκολα
θα προσαρμοστείτε και ομαλά θα ενταχθείτε στο ΝΣΚ.
Μην αποκτήσετε ποτέ νοοτροπία ΔΥ με ωράριο 8:00-15:00. Θα
δουλεύετε και στο σπίτι σας τα απογεύματα και τα βραδυνά και τα Σ/Κ
ακόμη. Και στις καλοκαιρινές διακοπές ενδεχομένως Οι προθεσμίες θα
σας κυνηγάνε σε όλη τη σταδιοδρομία σας. Χρειάζεται συνεπώς καλή
οργάνωση

του

χρόνου,

μεθοδικότητα

στην

εργασία

σας

και

αποτελεσματικότητα.
Στο ΝΣΚ τα τελευταία 2 χρόνια γίνονται ριζικές αλλαγές και στη δομή
του και στη λειτουργία του. Όλος ο δημόσιος τομέας ζητά συνδρομή
από το ΝΣΚ και ανάληψη από εμάς της νομικής τους Υπηρεσίας.
Καινούρια γραφεία ΝΣΚ δημιουργούνται. Απλοποιούμε τη λειτουργία
του ΝΣΚ. Αρμοδιότητες από το επίπεδο του Υπουργού Οικονομικών ή
του Προέδρου ΝΣΚ κατεβαίνουν κάτω σε επίπεδο ΓΝΣ του
Υπουργείου.
γραφειοκρατικές

Απαλλασσόμαστε,
διαδικασίες.

καταργούμε
Επιταχύνουμε

τις

περιττές

την

έκδοση

Γνωμοδοτήσεων με ανώτατο χρονικό όριο, τους 3 μήνες. Έχουμε fast
track διαδικασίες για έκδοση Γνωμοδοτήσεων για σοβαρές και
δύσκολες νομικά υποθέσεις, μεγάλου οικονομικού αντικειμένου.
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Αποδεχόμαστε όλες τις σωστές αποφάσεις ακόμα και Ειρηνοδικείων.
Δεν ασκούμε αβάσιμα ένδικα μέσα. Ασκούμε πίεση για να εφαρμόζει η
Διοίκηση τις δικαστικές αποφάσεις. Προβάλλουμε το έργο μας γιατί
πιστεύουμε ότι η εξωστρέφεια λειτουργεί υπέρ μας, ακριβώς γιατί εμείς
εργαζόμαστε πάντα για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Και βέβαια προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς την ψηφιοποίηση της
όλης λειτουργίας του ΝΣΚ και τον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Ήδη
από πέρυσι αιτήσεις αναγνώρισης απαιτήσεων και διακοπής της
παραγραφής, κατατίθενται ηλεκτρονικά στο ΝΣΚ. Ήδη πολύ πριν τον
κορωνοϊό είχαμε όλοι ψηφιακές υπογραφές και περιμένουμε τα
Δικαστήρια να εκσυγχρονιστούν. Στο δε νέο ΟΠΣ θα κάνουμε άλματα.
Όλα θα είναι ψηφιακά. Χαρτιά δεν θα υπάρχουν στο ΝΣΚ. Ούτε βέβαια
φωτοτυπικά ή φαξ. Ούτε φάκελοι με έγγραφα. Και με εισαγωγή
στοιχείων τεχνητής νοημοσύνης, προτύπων κλπ. θα δουλεύουμε σε
άλλο επίπεδο. Και θα διαλειτουργούμε με όλους τους φορείς που
συνεργαζόμαστε.
Σ’ αυτή την πορεία για τη διαρκή αναβάθμιση του ΝΣΚ, μπορείτε να
συμβάλλετε και σεις. Μην επαναπαύεστε στα τρέχοντα. Κάντε το κάτι
παραπάνω. Δώστε μας ιδέες. Σκεφτείτε με το φρέσκο μυαλό σας.
Μας χρειάζεται ο ενθουσιασμός σας, οι γνώσεις σας, οι δεξιότητές σας. Σας
χρειάζεται η εμπειρία μας.
Ένα μπράβο στους γονείς σας και ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ σε σας.

