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Προς: Υπουργό Δικαιοσύνης 
                  κ. Χαράλαμπο Αθανασίου 
 

 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

 

Η  μόνιμη  στέγαση  των  υπηρεσιών  της  Δικαιοσύνης  στα  Χανιά  αποτελεί  ένα 

διαχρονικό  ζητούμενο  για  την  πόλη  και  το  νομό  μας.  Τα  λειτουργικά 

προβλήματα  των  υπηρεσιών  είναι  σήμερα  εξαιρετικά  σημαντικά  και 

δυσχεραίνουν το έργο όσων εμπλέκονται με την απονομή της Δικαιοσύνης αλλά 

και  την  καθημερινότητα  των  πολιτών.  Εκτός  των  άμεσων  βραχυπρόθεσμων 

παρεμβάσεων  που  είναι  ανάγκη  να  γίνουν  για  να  βελτιωθεί  η  σημερινή 

κατάσταση,  εκείνο  που  κατά  κύριο  λόγο  έχει  ανάγκη  ο  τόπος  μας  είναι  η 

κατασκευή  νέου  Δικαστικού  Μεγάρου  που  θα  στεγάσει  με  τρόπο  μόνιμο  και 

λειτουργικό όλες τις υπηρεσίες της Δικαιοσύνης.  

 

Με  ιδιαίτερη  ικανοποίηση  πληροφορηθήκαμε  από  τον  Γενικό  Γραμματέα  του 

Υπουργείου σας κ. Κανελλόπουλο, σε πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη μας,  

την  πρόθεση  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης  να  δρομολογήσει  την  διαδικασία 

δημιουργίας  δέκα  νέων  δικαστικών  μεγάρων  ανά  την  Επικράτεια  με 

χρηματοδότηση  από  ευρωπαϊκούς  πόρους.  Η  πρωτοβουλία  αυτή  αποτελεί  μία 

σημαντική  εξέλιξη  και  μία  ευκαιρία  για  τα Χανιά  η  οποία  δεν πρέπει  να  μείνει 

αναξιοποίητη  με  δεδομένα  τα  υπαρκτά  σοβαρά    προβλήματα  στέγασης  που 

αντιμετωπίζουμε.  Γι’  αυτό  θεωρούμε  ότι  τα  Χανιά  θα  πρέπει  κατ’  αρχήν  να 

συμπεριληφθούν  μεταξύ  των  περιοχών  της  χώρας  που  θα  αποκτήσουν  ένα 

σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο.   

 

Χανιά  20/11/2014 
 
Αρ.Πρωτ: 87373 
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Για  το  σκοπό  αυτό,  οι  εμπλεκόμενοι  φορείς  των  Χανίων  αναλάβαμε  την 

πρωτοβουλία  να  συζητήσουμε  και  να  συνεννοηθούμε  προκειμένου  να 

υποδείξουμε  στο  Υπουργείο  την  καλύτερη  δυνατή  έκταση  στην  οποία  θα 

μπορούσε  να  κατασκευαστεί  το  νέο  Δικαστικό  Μέγαρο  Χανίων.  Σε  ευρεία 

σύσκεψη την οποία πραγματοποιήσαμε στο Δημαρχείο την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 

και στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χανίων, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, 

ο Δικηγορικός Σύλλογος1, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το ΤΕΕ Δ. 

Κρήτης,  o  Σύλλογος  Δικαστικών  Υπαλλήλων    Ν.  Χανίων,      καταλήξαμε  στην 

έκταση  του  πρώην  Θεραπευτηρίου  Ψυχικών  Παθήσεων  Χανίων  σαν  τον 

καταλληλότερο διαθέσιμο χώρο. Ο χώρος αυτός καταλαμβάνει μια έκταση  124 

στρεμμάτων  και  βρίσκεται  εντός  του  αστικού  ιστού  της  πόλης,  σε  κοντινή 

απόσταση από το σημερινό χώρο που λειτουργούν τα δικαστήρια. Η πρόσβαση 

σε  αυτόν  είναι  εύκολη  από  όλες  τις  περιοχές  του  Δήμου  αλλά  και  από  τους 

πολίτες  όλου  του  νομού  Χανίων  καθώς  και  για  τους  προερχόμενους  από  το 

Ρέθυμνο που προσέρχονται στα  δικαστήρια των Χανίων,  λόγω της λειτουργίας 

του  εφετείου  Δυτικής  Κρήτης  σε  αυτά.  Η  προοπτική  δε  της  δημιουργίας  του 

οδικού άξονα σύνδεσης Αεροδρομίου ‐ ΒΟΑΚ που είναι σχεδιασμένος να περάσει 

δίπλα  από  την  εν  λόγω  έκταση,  θα  προσδώσει  στον  χώρο  ακόμα  καλύτερη 

προσβασιμότητα. 

 

Η αξιοποίηση τμήματος της έκτασης για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου θα 

έχει πολλαπλά ευεργετήματα για  την ομαλή    λειτουργίας της Δικαιοσύνης στα 

Χανιά,  για  την  εξυπηρέτηση  των  εργαζομένων και  των  επαγγελματιών,  καθώς 

και  την  εξυπηρέτηση  των  πολιτών.  Θα  έχει  επίσης  θετικές  επιδράσεις  στην 

αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού  της πόλης και θα συμβάλλει αποφασιστικά 

στη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των  δημοτών  και  των  επισκεπτών  των 

Χανίων. Θεωρούμε ότι με την πρόταση αυτή η οποία εκφράζει την πλειοψηφία 

των αρμοδίων φορέων, ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να προχωρήσουμε στην 

κατασκευή  του  νέου Δικαστικού Μεγάρου. Παρά  το  γεγονός  ότι  η  έκταση  του 

πρώην  Θεραπευτηρίου  Ψυχικών  Παθήσεων  έχει  περάσει  στο  ΤΑΙΠΕΔ,  εμείς 

συνεχίζουμε  να  διεκδικούμε  την  έκταση  και  θεωρούμε  ότι  αποτελεί  τον 

μοναδικό  χώρο  που  και  διαθέσιμος  είναι  και  συγκεντρώνει  όλες  τις 
                                                 
1 Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος  Χανίων συναινεί µε την  πρόταση της χωροθέτησης του ∆ικαστικού 
Μεγάρου  εφόσον είναι σύµφωνη  µε το  Γενικό Χωροταξικό Σχεδιασµό. 
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απαιτούμενες  βασικές  προδιαγραφές  προκειμένου  να  φιλοξενήσει  το  νέο 

Δικαστικό  Μέγαρο  καθώς  και  άλλες  υπηρεσίες  και  αναγκαίες  υποδομές  της 

πόλης   στο μέλλον.  

 

Κατά  συνέπεια,  πιστεύουμε  ότι  έχουμε  μία  σημαντική  βάση  συζήτησης  όσον 

αφορά τον απαιτούμενο χώρο και μπορούμε να δρομολογήσουμε από κοινού με 

το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  την  προοπτική  κατασκευής  του  νέου  Δικαστικού 

Μεγάρου στα Χανιά. Θα είναι ένα έργο πνοής για την πόλη μας που δεν θα λύσει 

μόνο  το  πρόβλημα  στέγασης  των  υπηρεσιών  της  Δικαιοσύνης  αλλά  θα 

συμβάλλει αποφασιστικά στην συνολικά αναβάθμιση της πόλης των Χανίων. 

 
 

Με τιμή, 
 

Ο  Αντιπεριφερειάρχης Χανίων                            Ο Δήμαρχος Χανίων               
 
         Βουλγαράκης Απόστολος                            Βαμβουκας Αναστάσιος       

 
   Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Δ. Κρήτης      Ο Πρόεδρος ΕΒΕΧ Χανίων 
 
 

Στρογγυλός Ιωάννης          Μαργαρώνης Ιωάννης 
 

Ο   Πρόεδρος του                  Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Οικονομικού Επιμελητηρίου             Δικαστικών Υπαλλήλων    

Ν. Χανίων 
 

                                                                                                                                        
     Πετσετάκης Παντελής        Σχοινάκης Εμμανουήλ 

 
Ο Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου 

Χανίων 
 

Δασκαλάκης Ιωάννης 
 

         


