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ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ  

16 Ιανουαρίου 2023 

Ιωάννης Χ. Βενετόπουλος 

Πρωτοδίκης Δ. Δ. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις θέσεις μου 

σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τους Διοικητικούς Δικαστές και την 

Δικαιοσύνη γενικότερα.     

Είμαι απόφοιτος της 25ης σειράς (2019) της Ε.Σ.ΔΙ., της οποίας έχω 

διατελέσει αιρετός Εκπρόσωπος, διορίστηκα ως Πάρεδρος Δ.Δ. στο Δ.Π. 

Θεσσαλονίκης , ενώ, από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως σήμερα υπηρετώ στο Δ.Π. 

Ιωαννίνων. Είμαι κάτοχος Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου από τη Νομική Σχολή του 

Α.Π.Θ. και υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. 

Αποφάσισα να συμμετάσχω στις επικείμενες εκλογές ως υποψήφιος για το 

Δ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για να συμβάλλω με τις δυνάμεις μου και 

εγώ, ως Πρωτοδίκης από την Βόρεια Ελλάδα, στην βελτίωση της θέσης του 

Διοικητικού Δικαστή. 

Ο Διοικητικός Δικαστής σήμερα εκτός από φορέας της Συνταγματικής 

Λειτουργίας της Δικαιοσύνης είναι σκληρά εργαζόμενος κρατικός λειτουργός και η 

θέση του θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε όλα τα επίπεδα. Ο μοναδικός τρόπος λοιπόν 

για να επιτευχθεί αυτό, είναι να ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης μας. 

Πιστεύω ότι ο Διοικητικός Δικαστής πρέπει έχει δυναμική θέση στην 

κοινωνία και στις σχέσεις του με τις υπόλοιπες εξουσίες. Η «ουδετερότητα» με την 

οποία αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις κατά την άσκηση των δικαστικών μας 

καθηκόντων δεν είναι χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε ως προς τα ζητήματα 

που μας αφορούν ως εργαζόμενους.   

Στο ανωτέρω πλαίσιο θεωρώ ότι: 
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 Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, πρέπει να είναι ο κύριος συνομιλητής 
της νομοθετικής και εκτελεστικής λειτουργίας. Καθήκον της είναι να προτείνει τις 

κατάλληλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση του έργου της δικαιοσύνης, κυρίως πριν 

από την ψήφιση νομοθετημάτων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της 

δικαιοσύνης αλλά και για την αντιμετώπιση προβλημάτων των δικαστηρίων. 

Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό η Ένωση να αναδεικνύει τα προβλήματα που 

μας απασχολούν με κάθε μέσο. Προς τούτο, επίσης, πρέπει να ενισχυθεί η  

παρουσία της Ένωσης και η επικοινωνία της με τους υπόλοιπους φορείς και ιδίως 

το Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

 Περαιτέρω, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία του Δ.Σ. της Ένωσης 

με όλους τους Διοικητικούς Δικαστές. Το Δ.Σ. οφείλει να μεταβαίνει στα κατά 

τόπους Διοικητικά Δικαστήρια προκειμένου να συζητάει με τα μέλη της Ένωσης 

για τα ζητήματα που τα απασχολούν. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό και να 

βελτιωθεί η επικοινωνία με το Δ.Σ. της Ένωσης, προτείνεται η διενέργεια των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. να πραγματοποιείται και σε άλλες πόλεις. 

 Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών πρέπει να εκπροσωπείται σε όλες τις 

νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που αφορούν σε θέματα της Διοικητικής 

Δικαιοσύνης.  

 Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών πρέπει να αναδείξει τον μεγάλο αριθμό 

χρέωσης των Διοικητικών Δικαστών  για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης 

στην απονομή της Δικαιοσύνης, και να επισημανθούν οι αρνητικές συνέπειες που 

προκαλούνται από την υπερφόρτωση ιδίως των Πρωτοδικών.  

 Η βελτίωση του μισθολογικού και φορολογικού καθεστώτος των 

Δικαστών, η οποία για να επιτευχθεί θα πρέπει οι διεκδικήσεις να είναι συνεχείς 

αλλά και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δικαστικές ενώσεις. 

 Ένα από τα βασικά προβλήματα των Διοικητικών Δικαστηρίων είναι η 

έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων και η ανορθολογική κατανομή τους 

στα δικαστήρια. Τούτο έχει ως συνέπεια τα καθήκοντα μας να ασκούνται με 
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δυσκολία. Για αυτό θα πρέπει άμεσα να προταχθεί η επίλυση του προβλήματος με 

μετατάξεις ή νέες προσλήψεις  δικαστικών υπαλλήλων. 

 Ως προς τις μεταβατικές έδρες πιστεύω ότι πρέπει να εξεταστεί η 

κατάργηση τους, καθώς η ύπαρξη τους (κατάλοιπο του παρελθόντος) δεν είναι 

πλέον αναγκαία, διογκώνει την καθυστέρηση της εκδίκασης των εκκρεμών 

υποθέσεων και δημιουργεί δαπάνες στους μετακινούμενους Δικαστές, οι οποίες, 

τελικά, δεν αποζημιώνονται από το Κράτος. 

Η Ένωση μας πρέπει να υπερασπίζεται κάθε Διοικητικό Δικαστή τόσο 

στην υπηρεσιακή του κατάσταση όσο και στην άσκηση του δικαιοδοτικού του έργου. 

Βασικός μου στόχος είναι ενίσχυση των δράσεων της Ένωσης προς τους 

συναδέλφους και την κοινωνία και η περαιτέρω υπηρεσιακή και θεσμική μας 

κατοχύρωση κατά την άσκηση των καθηκόντων μας.  

●  Σας καλώ προς την κατεύθυνση αυτή να με ψηφίσετε, διαβεβαιώνοντας 

σας ότι θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την αναβάθμιση του ρόλου της 

Ένωσης μας.   

Ιωάννης Χ. Βενετόπουλος 

Πρωτοδίκης Δ.Δ. 

****************** 

 


