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Προς 

 
τον κ. Υπουργό ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας 

και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
 

--------------------------------------------------------- 
 
Κύριε Υπουργέ   
 

Λαµβάνοµε την τιµή, µετά την συνοµιλία που είχατε µε τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου µας κατά την επίσκεψή Σας στο Συνέδριο της Ο∆ΥΕ στο Βόλο και σε 
συνέχεια του εγγράφου µας το οποίο καταθέσαµε στη Γραµµατεία σας κατά την 
επίσκεψή µας στο Γραφείο του Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Καννελόπουλου, να 
απευθυνθούµε εκ νέου σε Σας για να ζητήσουµε την συνδροµή σας στην επίλυση του 
κτηριακού προβλήµατος που αντιµετωπίζουµε και αφορά την στέγαση των 
δικαστικών υπηρεσιών της πόλης µας. 

 
Σας ενηµερώνουµε ότι κατά την επίσκεψη του κ. Γ.Γ. στην πόλη µας η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στις 31/10/2014 και µετά από πραγµατικά λεπτοµερή 
ενηµέρωση και περιήγησή του στους χώρους των ∆ικαστηρίων, ο κ. Γενικός ζήτησε 
από τα µέλη του ∆.Σ. του ∆ικηγορικού Συλλόγου Χανίων να προχωρήσουν άµεσα σε 
από κοινού Σύσκεψη µε το ∆.Σ. του Συλλόγου µας για την εξεύρεση Μόνιµης 
Λύσης στο κτηριακό πρόβληµα και την αποστολή της απόφασης αυτής στο 
Υπουργείο όσο το δυνατόν πιο άµεσα ώστε να ενταχθούν τα Χανιά στα ∆έκα (10) 
υπό ανέγερση ∆ικαστικά Μέγαρα τα οποία προωθεί το Υπουργείο όπως µας ανέφερε 
ο κ. Γενικός. 

 
∆υστυχώς στο διάστηµα που µεσολάβησε και µέχρι σήµερα, ουδεµία 

πρόοδος υπήρξε στην κατεύθυνση της λήψης αποφάσεων για το θέµα. 
 

Στις 18/11/2014 παρευρεθήκαµε στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο ∆ήµαρχος 
Χανίων κ. Τάσος Βάµβουκας όπου όλοι οι φορείς της πόλης συµφώνησαν ότι η 
ορθότερη και πλέον εποικοδοµητική πρόταση είναι η κατασκευή του νέου 
∆ικαστικού Μεγάρου στους χώρους του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών 
Παθήσεων. Ο µόνος φορέας ο οποίος εξέφρασε αντιρρήσεις και επιφυλάξεις ήταν ο 
∆ικηγορικός Σύλλογος Χανίων. 
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Ως εκ τούτου θα επανέλθουµε στις προτάσεις που σας έχουµε ήδη καταθέσει : 
 

1. Άµεση αλλά προσωρινή λύση : 
Η αποµάκρυνση του Στρατοδικείου από το χώρο της Αντιπεριφέρειας 
Χανίων και εγκατάστασή του στους ήδη υπάρχοντες εντός και εκτός 
πόλης χώρους του Υπουργείου Άµυνας ώστε οι χώροι οι οποίοι τώρα 
καταλαµβάνει να χρησιµοποιηθούν προσωρινά για την ανακούφιση των 
∆ικαστικών Υπηρεσιών του Α’ Βαθµού. 
 
2. Μόνιµη και οριστική λύση : 
Η µεταφορά όλων των ∆ικαστικών Υπηρεσιών (Εφετείο, Εισαγγελία 
Εφετών, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Πταισµατοδικείο, 
Ειρηνοδικείο, ∆ιοικητικό Εφετείο, ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, 
Υποθηκοφυλακείο, Υπηρεσία Ανηλίκων) στο χώρο όπου στεγαζόταν το 
Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, το οποίο έχει έκταση 
124.000 τ.µ. περιφραγµένα µε 15 κτήρια που εδώ και σχεδόν δέκα (10) 
χρόνια παραµένουν ανεκµετάλλευτα. 
 
3. Ευρύτερη λύση : 
Στον χώρο αυτό υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς και στέγασης και 
άλλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών οι οποίες µισθώνουν κτήρια ώστε να 
αποσυµφορηθεί το ιστορικό κέντρο αλλά και να εξυπηρετούνται καλύτερα 
οι συµπολίτες µας. 

 
Σας αναφέρουµε ότι οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία εκ µέρους Σας στην 

κατεύθυνση µόνιµης επίλυσης του παραπάνω προβλήµατος και της αποσυµφόρησης 
της σηµερινής απαράδεκτης για τον θεσµό της ∆ικαιοσύνης κατάστασης, θα είναι εκ 
µέρους µας ευπρόσδεκτη. 

 
Θα θέλαµε επίσης να σας κάνουµε γνωστό ότι, µετά από σχετική απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου µας και µε την σύµφωνη γνώµη της Ο∆ΥΕ, 
έχουµε προγραµµατίσει για το ερχόµενο χρονικό διάστηµα την έναρξη αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων µε µοναδικό αίτηµα την εξεύρεση άµεσης και µόνιµης λύσης στο 
στεγαστικό πρόβληµα των δικαστηρίων. 

 
Ευελπιστούµε, ότι το Υπουργείο και Εσείς προσωπικά, θα ανταποκριθείτε 

θετικά στα αιτήµατά µας, συµβάλλοντας µε τις ενέργειες που θα κρίνετε αναγκαίες 
και εφικτές στην επίλυση των προβληµάτων που σας εκθέσαµε παραπάνω.  
  

Γιά το ∆.Σ. του  Συλλόγου 
 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου      Η Γραµµατέας 
      ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ν. Χανίων 

 
 

Εµµανουήλ Σχοινάκης   Αικατερίνη Σπαντιδάκη 


