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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών 

Έλαβα  γνώση,  όπως  άλλωστε  και  όλοι  οι  συνάδελφοι,  καθώς  και  οι  πολίτες,  δελτίου  τύπου  που 
εκδώσατε  αναφορικά  με  το  νέο  Δικαστικό Μέγαρο  Γιαννιτσών,  το  οποίο  βρίθει  καταγγελιών  σε 
βάρος μου.  

Προκειμένου  να αποφευχθεί  μια αναπαραγωγή  λανθασμένων  εντυπώσεων  εξαιτίας μειωμένης ή 
στρεβλής πληροφόρησης των συναδέλφων και της κοινωνίας, σας αναφέρω τα εξής:  

Ως βουλευτής Πέλλας και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών επισημαίνω ότι η επιδίωξη 
της ανέγερσης δικαστικών Μεγάρων τόσο στην Έδεσσα όσο και στα Γιαννιτσά υπήρξε για εμένα 
ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. 

Προς  την  κατεύθυνση  αυτή ως  βουλευτής  της  αντιπολίτευσης  έχω  προβεί  στην  άσκηση  σωρείας 
ερωτήσεων  και  επερωτήσεων  προς  τον  Υπουργό  Δικαιοσύνης.  Πιο  συγκεκριμένα με  την  από  22 
Οκτωβρίου  2007  ερώτησή  μου  με  θέμα  "Ανέγερση  του  Δικαστικού  Μεγάρου  Γιαννιτσών" 
ερωτάται  ο Υπουργός Δικαιοσύνης    ένα  χρόνο μετά  την   υπ’ αριθ. 123196/27‐10‐2006 απόφασή 
του, με την οποία ανατίθετο στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» η μελέτη, η δημοπράτηση, η 
επίβλεψη,  η  παραλαβή  και  η προμήθεια  του αναγκαίου  εξοπλισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου 
«Ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου Γιαννιτσών Ν. Πέλλας», η προσπάθεια για την ανέγερση του 
οποίου  έχει  αρχίσει  εδώ  και  πολλά  χρόνια  και  έχουν  προηγηθεί  αλλεπάλληλες  ενέργειες,  όπως 
αυτή της δωρεάν παραχώρησης από το Δήμο Γιαννιτσών προς το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. δημοτικής έκτασης και 
η  αποδοχή  της  δωρεάς  με  την  υπογραφή  συμβολαίου  δωρεάς  από  τον  πρόεδρο  του  Δ.Σ.  του 
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., να μου απαντήσει: 

1)  ποια  είναι  η  εξέλιξη  και  η  πρόοδος  των  εργασιών  της  μελέτης,  της  δημοπράτησης,  της 
επίβλεψης,  της  παραλαβής  και  της  προμήθειας  του  αναγκαίου  εξοπλισμού  του  νέου  Δικαστικού 
Μεγάρου  Γιαννιτσών  μετά  την  ανάθεση  των  εργασιών  αυτών  στην  εταιρία  «ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και 

2) αν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου. 

Στη συνέχεια και καθώς δεν έλαβα πειστικές απαντήσεις από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης με την 
από  1‐4‐2008 επερώτησή μου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με θέμα "Επιτάχυνση της ανέγερσης 
Δικαστικών Μεγάρων" αναφέρω χαρακτηριστικά: 
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"Αναφορικά  με  τα  Γιαννιτσά,  ενώ  με  την  από  27‐10‐2006  απόφασή  σας  μας  γνωστοποιήθηκε  η 
ανέγερση  νέου  Δικαστικού Μεγάρου  στα  Γιαννιτσά,  ο  σχεδιασμός  του  έργου  τρέχει  με  ρυθμούς 
χελώνας. 

Συγκεκριμένα το έργο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της αρχιτεκτονικής προμελέτης και συνεπώς δεν 
έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της μελέτης ούτως ώστε στη συνέχεια να δημοπρατηθεί το έργο. 

Και αν συνυπολογίσει κανείς ότι ακόμη δεν έχει πιστωθεί το αναγκαίο ποσό των 460.000 ευρώ από 
το Π.Δ.Ε. για την συνέχιση της μελέτης από το 2007 και ότι ακόμη εκκρεμεί επ’ αόριστον η έγκριση 
από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ποσού 2.000.000. ευρώ για το 2008, διαφαίνεται το αβέβαιο μέλλον ολοκλήρωσης 
του εν λόγω Δικαστικού Μεγάρου. 

Η  κατασκευή  ωστόσο  του  νέου  Δικαστικού  Μεγάρου  στα  Γιαννιτσά  δεν  επιδέχεται  πρόσθετη 
καθυστέρηση, διότι πέρα από την μεγάλη δικαστηριακή κίνηση  (εφόσον στην τοπική αρμοδιότητα 
του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών ανήκει μια περιοχή 60.000 κατοίκων που εξυπηρετεί σε μόνιμη βάση), 
το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Πρωτοδικείο είναι πεπαλαιωμένο και απέχει από την Εισαγγελία 
και από το Ειρηνοδικείο δύο περίπου χιλιόμετρα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επικοινωνία των 
υπηρεσιών και την ταλαιπωρία των πολιτών. 

Άθλιες  όμως  είναι  οι  συνθήκες  απονομής  της  δικαιοσύνης  και  στο  Πρωτοδικείο  της  Έδεσσας, 
στεγαζόμενο κατά καιρούς σε διάφορα δημόσια κτίρια και από το 1996 μέχρι σήμερα σε  ιδιωτικό 
κτίριο, το οποίο όμως είναι εντελώς ακατάλληλο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανέγερση νέου 
Δικαστικού Μεγάρου. 

Για τον σκοπό της ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου στην Έδεσσα ο Δήμος της Έδεσσας τροποποίησε 
το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης και επέδειξε οικόπεδο εκτάσεως 2.122 τ.μ. κατόπιν της σύμφωνης 
γνώμης  όλων  των  εμπλεκομένων  φορέων  (Εισαγγελίας,  Πρωτοδικείου,  Δήμου,  Δικηγορικού 
Συλλόγου). 

Το εν λόγω οικόπεδο ανήκει κατά το ήμισυ στο ελληνικό δημόσιο και το υπόλοιπο σε ιδιώτες. 

Και  ενώ  η  ΘΕΜΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.  έκρινε  το  οικόπεδο  κατάλληλο  και  το  μισό  οικόπεδο 
κυριότητας  του δημοσίου παραχωρήθηκε στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.,  δεν έγινε η αναγκαία απαλλοτρίωση του 
μεριδίου  που  ανήκει  σε  ιδιώτες  και  το  έργο  έχει  μπει  ουσιαστικά  στο  συρτάρι. 
Σύμφωνα δε με την απάντηση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παπαληγούρα το 2005, το θέμα 
της  ανέγερσης  του  Δικαστικού  Μεγάρου  στην  Έδεσσα  εξετάζεται  από  την  Ειδική 
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. 

Σήμερα,  τρία περίπου χρόνια μετά, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια και το Πρωτοδικείο της Έδεσσας 
συνεχίζει  να  στεγάζεται  σε  μισθωμένο  κτίριο  που  παρουσιάζει  προβλήματα  στατικότητας  και 
διαρροής νερών από την οροφή". 

Από  τα παραπάνω έγγραφα που ανέσυρα από  το αρχείο  της Βουλής  των Ελλήνων συνάγεται ότι 
ουδόλως μέχρι και το 2008 είχε ολοκληρωθεί η μελέτη για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου 
Γιαννιτσών, για δε το Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας δεν είχε καν επιλυθεί το θέμα του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος του οικοπέδου που προορίζονταν για την ανέγερσή του.  

Αντίθετα,  όπως  προκύπτει  από  το  δελτίο  τύπου  που  εξέδωσε  το  Γραφείο  Τύπου  μου  ως 
Υφυπουργού  Εσωτερικών  τότε  στις  1  Αυγούστου  του  2010  με  τίτλο  "Ανοίγει  ο  δρόμος  για  την 
εκπόνηση μελέτης κατασκευής για το Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας ‐ Ολοκληρώθηκε η μελέτη για 
το  νέο Δικαστικό Μέγαρο  Γιαννιτσών  ‐  καταβάλλονται  προσπάθειες  για  την  δημοπράτησή  του 
εντός του 2010", ενημερώνω τους πολίτες του Νομού Πέλλας για τα εξής:  
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"Από  την  Υφυπουργό  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  Θ.  Τζάκρη 
ανακοινώνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πρόεδρος του Δ.Σ. του 
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., Γ. Δημήτραινας έχει υπογράψει τα σχετικά γραμμάτια για τη σύσταση των γραμματίων 
παρακαταθήκης  και  εκκρεμεί  η  αποστολή  των  σχετικών  δηλώσεων  μεταβίβασης  ακινήτου  στην 
Δ.Ο.Υ. Έδεσσας που αφορούν στο ½ εξ' αδιαιρέτου του ακινήτου που αντιστοιχεί σε έκταση 1.061 
τ.μ., το οποίο απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά για την κατασκευή του νέου Δικαστικού Μεγάρου της 
Έδεσσας,  προς  εκτέλεση  της  υπ'  αριθ.  3/2009  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  της 
Έδεσσας,  διαδικασία  η  οποία  θα  ολοκληρωθεί  τις  αμέσως  επόμενες  ημέρες.  Μετά  την 
αποστολή των  σχετικών  δηλώσεων  στην  Δ.Ο.Υ.  της  Έδεσσας  και  την  καταβολή  της  σχετικής 
αποζημίωσης  η  κυριότητα  του  ½  εξ'  αδιαιρέτου  επέρχεται  στο  ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.,  στο  οποίο  έχει 
παραχωρηθεί  δωρεάν  κατά  κυριότητα  δυνάμει  της  από  26‐5‐2003  απόφασης  του  Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών και το έτερο ½ εξ αδιαιρέτου επί του ως άνω οικοπέδου, με σκοπό την 
ανέγερση σε αυτό του νέου δικαστικού μεγάρου, ώστε η κυριότητα του συγκεκριμένου ακινήτου να 
επέρχεται  εξ  ολοκλήρου  σ'  αυτό  (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).  Σύμφωνα  με  την  κ.  Τζάκρη,  αυτή η  εξέλιξη  ανοίγει 
πρακτικά τον δρόμο για την εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή του νέου Δικαστικού Μεγάρου 
της Έδεσσας (η προκαταρτική μελέτη έχει ολοκληρωθεί), θέμα το οποίο είχε κολλήσει τα τελευταία 
χρόνια,  λόγω  μη  καταβολής  της  σχετικής  αποζημίωσης  στους  ιδιοκτήτες.  Επιπλέον,  ο  κ. 
Δημήτραινας ενημέρωσε την κ. Τζάκρη ότι για το έργο της κατασκευής νέου Δικαστικού Μεγάρου 
στα  Γιαννιτσά  έχει  ολοκληρωθεί  η μελέτη  κατασκευής  και  το  έργο αναμένεται  να  εισέλθει  στη 
φάση  της  κοστολόγησής  του.  Σύμφωνα  με  τις  πρώτες  εκτιμήσεις  το  κόστος  κατασκευής  του 
ανέρχεται στα 7‐8 εκατ. ευρώ και καταβάλλεται προσπάθεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες να δημοπρατηθεί το έργο μέχρι το τέλος του 2010". 

Δημοσιεύτηκε στις 1 Αυγούστου 2010 

Από  το  βέβαιης  χρονολογίας  έγγραφο  προκύπτει  επίσης  ότι  τόσο  η  επίλυση  του  ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος και η εκπόνηση προκαταρτικής μελέτης για το Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας, όσο και η 
ολοκλήρωση της μελέτης για το Δικαστικό Μέγαρο Γιαννιτσών ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 
2010  επί  κυβέρνησης  ΠΑΣΟΚ  με  δική  μου  επίσπευση  και  επιμέλεια  και  όχι  το  2008,  όπως 
ισχυρίζεστε στο δελτίο τύπου που εκδώσατε.  

Και  ενώ  αναμένεται  η  δημοπράτηση  του  νέου  Δικαστικού Μεγάρου  Γιαννιτσών  από  την  "ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και η έναρξη εκπόνησης της οριστικής μελέτης για το νέο Δικαστικό Μέγαρο 
Έδεσσας, με τον νόμο 3895/2010 που δημοσιεύθηκε την 6‐12‐2010 αποφασίστηκε η συγχώνευση 
ΟΣΚ  ‐  Θέμις  Κατασκευαστική  ‐  ΔΕΠΑΝΟΜ  σε  μια  εταιρεία,  η  οποία  ολοκληρώθηκε    ...    την  1η 
Αυγούστου 2015 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ήτοι 5 χρόνια μετά, με την ίδρυση της ΚΤΥΠ Α.Ε. που 
είναι πλέον ο μοναδικός κρατικός κατασκευαστικός οργανισμός, αρμόδιος για την κατασκευή και 
τον  εξοπλισμό  των  σχολείων,  των  νοσοκομείων,  των  δικαστηρίων  και  σωφρονιστικών 
καταστημάτων της χώρας, αλλά και οποιουδήποτε άλλου δημόσιου κτιρίου ανακύψει ανάγκη. 

Για  το  πως  έτρεχαν  τα  έργα  επί  διακυβέρνησης  της  Νέας  Δημοκρατίας,  χαρακτηριστικά  σας 
παραθέτω  δημοσίευμα  με  ημερομηνία  11  Αυγούστου  του  2013  της  δημοσιογράφου  Δήμητρας 
Κρυστάλλη,  η  οποία  αναφέρει  σχετικά  με  τη  συγχώνευση  των  ΟΣΚ,  Θέμις  Κατασκευαστική  και 
ΔΕΠΑΝΟΜ,  με  θέμα  "ΤΟ  ΤΕΡΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΖΕΙ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ",  ότι  "...  Το  πιο  εξωφρενικό 
παράδειγμα  είναι  η  συγχώνευση  ΟΣΚ  ‐  Θέμις  Κατασκευαστική  ‐  ΔΕΠΑΝΟΜ,  όπου  όχι  μόνο  δεν 
καταργήθηκαν  οι  τρεις  διαφορετικές  δομές,  αλλά  δημιουργήθηκε  και  μία  τέταρτη  για  να  τις 
καλύπτει.  Το  σημείωμα  των  υπηρεσιακών  παραγόντων  περιορίζεται  στην  ακόλουθη  φράση: 
«Καθυστέρηση ολοκλήρωσης  της διαδικασίας λόγω ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί». 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και τον περασμένο μήνα η Θέμις Κατασκευαστική ενέκρινε δαπάνες 
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για  κινητά,  αεροπορικά  εισιτήρια  και  αγορά  εμφιαλωμένων  νερών  …  Αυτό  δεν  είναι  το  μόνο 
παράδειγμα ...". 

Με λίγα λόγια από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Αύγουστο του 2015 που ιδρύθηκε η ΚΤΥΠ Α.Ε. 
με  τη  συγχώνευση  των  παραπάνω  εταιρειών  στη  χώρα  μας  ούτε  μελέτη  εκπονήθηκε,  ούτε 
ανεγέρθηκε σχολείο, νοσοκομείο, δικαστικό μέγαρο ή φυλακή.  

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε 

Στις αρχές Φλεβάρη του 2017 ως βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν αιτήματος της Προέδρου 
του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Έδεσσας,  του  Δημάρχου  Έδεσσας  και  εκπροσώπων  των  δικαστικών 
υπαλλήλων  ζήτησα  από  τον  τότε  Υπουργό  Δικαιοσύνης  κ.  Σταύρο  Κοντονή  την  πραγματοποίηση 
συνάντησης  για  το  θέμα  της  ανέγερσης  του  Δικαστικού  Μεγάρου  Έδεσσας,  η  οποία 
πραγματοποιήθηκε  στο  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  στην  Αθήνα    παρουσία  μου  και  των  θεσμικών 
αυτών  εκπροσώπων,  όπου  τέθηκε  το  ζήτημα  της  ακαταλληλότητας  του  υφιστάμενου  δικαστικού 
μεγάρου Έδεσσας, που έχει επισημανθεί  και σε εκθέσεις της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και ως εκ 
τούτου της αναγκαιότητας της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου, καθώς και όλες οι τρέχουσες 
εξελίξεις αναφορικά με το θέμα του οικοπέδου που προορίζεται για την ανέγερση αυτού, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ζήτησα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ως όφειλα, τη συνδρομή του για την 
δρομολόγηση  της  ανέγερσης  του  συγκεκριμένου  Δικαστικού  Μεγάρου  Έδεσσας  με  την 
διαδικασία ΣΔΙΤ.  

Κατά  την  ίδια  αυτή  ημέρα  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  και   με  τον  Ειδικό  Γραμματέα  ΣΔΙΤ  κ. 
Νίκο  Μαντζούφα,  ο  οποίος  τοποθετήθηκε  θετικά  για  το  έργο  της  ανέγερσης  του  Δικαστικού 
Μεγάρου Έδεσσας με την διαδικασία ΣΔΙΤ και με δικές μου ενέργειες το έργο της ανέγερσης του 
Νέου Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας μπήκε στις ράγες της υλοποίησης (επιλύθηκε οριστικά πλέον 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς, εκπονήθηκε προμελέτη σκοπιμότητας ΣΔΙΤ και πλήθος τεχνικών μελετών 
κι  αλλεπάλληλων  συσκέψεων  για  την  υπαγωγή  του  αιτήματος  ένταξής  του  στην  Διυπουργική 
Επιτροπή ΣΔΙΤ τον Ιούνιο του 2019. 

Θυμάστε  εσείς  ως  μέλος  του  ΔΣΓ  για  πολλά  χρόνια  και  σήμερα  πρόεδρος  να  έχετε  αναλάβει 
αντίστοιχη πρωτοβουλία με τους θεσμικούς εκπροσώπους της Έδεσσας;  

Κι  ενώ  αναφερθήκατε  στην  επίσκεψη  Κοντονή  στις  17‐3‐2017  στην  Έδεσσα  παραλείψατε  να 
αναφερθείτε  στην  επίσκεψη  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης  στις  19  Ιουνίου  2018  τόσο  στο 
Πρωτοδικείο  Γιαννιτσών,  όσο  και  στο  Ειρηνοδικείο  Γιαννιτσών,  η  οποία πραγματοποιήθηκε  με 
δική μου πρωτοβουλία  για  τη διαπίστωση  της ακαταλληλότητας  του κτιρίου για  τη στέγαση  των 
δικαστικών  υπηρεσιών  της  πόλης  των  Γιαννιτσών  και  της  αναγκαιότητας  ανέγερσης  Νέου 
Δικαστικού Μεγάρου, κατά τη διάρκεια της οποίας και παρά το γεγονός ότι ήσασταν μέλος του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΔΣΓ  δεν  παρέστητε,  ενώ  παρέστη  τόσο  ο  τότε  Πρόεδρος  Στάθης 
Φουντουκίδης όσο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διαστρεβλώνοντας την αλήθεια 
παραλείψατε να αναφερθείτε στα αποτελέσματα της επίσκεψης εκείνης, τα οποία σας ξαναθυμίζω 
και  σε  δελτίο  τύπου  που  η  ίδια  εξέδωσα  με  τίτλο  "Αποτελέσματα  της  επίσκεψης  του  Υπουργού 
Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή στα Γιαννιτσά"  με ημερομηνία 19‐6‐2018: 

"...  Κατά  την  επίσκεψη  που  πραγματοποίησε  ο  Υπουργός  Δικαιοσύνης  κ.  Σταύρος  Κοντονής  στο 
Δικαστικό  Μέγαρο  Γιαννιτσών,  καθώς  και  στην  Εισαγγελία  και  το  Ειρηνοδικείο  Γιαννιτσών, 
διαπιστώθηκε το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες στα Γιαννιτσά 
λόγω της διασποράς  των υπηρεσιών σε διάφορα κτίρια  (το Πρωτοδικείο  Γιαννιτσών σε δημόσιο 
κτίριο  πλησίον  του  Δήμου  και  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  και  το  Ειρηνοδικείο  Γιαννιτσών  σε 
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μισθωμένο  κτίριο  το  οποίο  βρίσκεται  σε  μεγάλη  απόσταση  από  το  Πρωτοδικείο),  καθώς  και  η 
ανεπάρκεια σε ακροατήρια, γραφεία και χώρο για τη λειτουργία Αρχείου στο υφιστάμενο.  

Στη σύσκεψη μάλιστα που πραγματοποιήθηκε στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών παρουσία της Προέδρου 
Πρωτοδικών,  των  δικαστών  που  υπηρετούν  σε  αυτό,  του  Προϊσταμένου  της  Εισαγγελίας  και  των 
Ειρηνοδικών  και  του  Προέδρου  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Γιαννιτσών  κ.  Στάθη  Φουντουκίδη,  ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης ενημερώθηκε από την κ. Τζάκρη για την δημοτική έκταση εντός του πρώην 
στρατοπέδου  Καψάλη,  εμβαδού  3.599,46  τ.μ.,  η  οποία  προορίζεται  για  την  ανέγερση  του  νέου 
Δικαστικού Μεγάρου Γιαννιτσών και έχει μεταβιβασθεί για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο Πέλλας 
στο  ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.,  καθώς  και  για  την  εκπόνηση  μελέτης  στην  οποία  είχε  προβεί  η  "ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ"  και  με  δεδομένη  την  ωριμότητα  του  συγκεκριμένου  έργου  ο  κ.  Κοντονής 
ανακοίνωσε  ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και πιο συγκεκριμένα η επιτελική του δομή θα προβεί 
το αμέσως  επόμενο  χρονικό διάστημα στην ανάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης  ΣΔΙΤ  (όπως  και 
στην περίπτωση του Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας) για τη δρομολόγηση της ανέγερσης και του 
Νέου Δικαστικού Μεγάρου Γιαννιτσών για το οποίο μάλιστα έχει εκπονηθεί ήδη τεχνική μελέτη". 

Τα ίδια ακριβώς επανέλαβα και κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής μου την Παρασκευή 8 
Μαΐου 2020 στην Ολομέλεια της Βουλής.  

Ο  ίδιος μάλιστα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος δέχτηκε ανοίκεια επίθεση κατά την επίσκεψή 
του  στην  πόλη,  στη  συνέντευξη  τύπου  που  ακολούθησε  είπε  τα  εξής  (αντιγράφω  από  την 
ηλεκτρονική έκδοση του ΑΠΕ‐ΜΠΕ): 

"... Ο υπουργός επισκέφθηκε και τις δικαστικές υπηρεσίες στα Γιαννιτσά. «Εκεί έχουμε κτίριο του 
δημοσίου,  στο  οποίο  στεγάζεται  το  Πρωτοδικείο,  αλλά  πλέον  αυτό  το  κτίριο  δεν  μπορεί  να 
λειτουργήσει  όπως  εμείς  επιθυμούμε»,  είπε  εξηγώντας  ότι  «το  μεγάλο  πρόβλημα  στα  Γιαννιτσά 
είναι  η  πολυδιάσπαση  και  ο  κατακερματισμός  των  δικαστικών  υπηρεσιών»,  δηλαδή,  «είναι 
αναγκαίο  και  απαραίτητο  οι  δικαστικές  υπηρεσίες  να  ενωθούν  σε  ένα  κτίριο,  όμως  ευτυχώς  στα 
Γιαννιτσά έχουμε το οικόπεδο όπου εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε από αύριο τη σύνταξη μελέτης 
για το νέο δικαστικό μέγαρο των Γιαννιτσών». 

«Δεν μπορεί η Δικαιοσύνη να απονέμεται σε ορόφους πολυκατοικιών και δεν μπορεί ο πολίτης να 
συνωστίζεται σε τέτοιους χώρους, που αποτελούν ντροπή για μία πολιτισμένη χώρα. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε, ότι η κατάσταση που παραλάβαμε ήταν μία κατάσταση εξωφρενική και συνεχίζει να είναι 
σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς τα χρόνια που υπήρχαν οικονομικές δυνατότητες και δεν υπήρχε αυτή 
η δημοσιονομική στενότητα, αυτά τα χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα στον τομέα των υποδομών 
και  των  κτιρίων,  των  δικαστικών  μεγάρων  κ.λπ.  Ερχόμαστε  λοιπόν  σήμερα  κάτω  από  δύσκολες 
συνθήκες, αλλά που φαίνεται ότι η χώρα βγαίνει από αυτόν τον φαύλο κύκλο της φτωχοποίησης και 
της  κοινωνικής  ερήμωσης,  να  βάλουμε  τις  προτεραιότητές  μας  και  να  ξεκινήσουμε  μία  πορεία 
ανόρθωσης....», υπογράμμισε ο υπουργός". 

Ως  εκ  τούτου,  από  τα  γεγονότα  προκύπτει  ότι  ως  βουλευτής  Πέλλας  και  μέλος  του  Δικηγορικού 
Συλλόγου Γιαννιτσών έπραξα όχι μόνο τα αναγκαία αλλά και πολλά περισσότερα προκειμένου να 
υλοποιηθεί  η  ανέγερση  δύο  Δικαστικών Μεγάρων  στην  Έδεσσα  και  τα  Γιαννιτσά,  καθώς  είναι 
σαφές  ότι  δικηγορούμε  όλοι  και  στα  δύο  δικαστικά  μέγαρα.  Από  την  άλλη,  ως  μόνιμη  κάτοικος 
Γιαννιτσών, οκτώ φορές εκλεγμένη βουλευτής Πέλλας, θα περίμενα να έχετε σταθεί με μεγαλύτερη 
ακρίβεια στα αντικειμενικά γεγονότα,  παρά στις υποκειμενικές εκτιμήσεις σας για τον ρόλο και την 
συμβολή  μου  στο  μείζον  θέμα  των  δικαστικών  μεγάρων.  Σας  προτείνω  δημόσιο  διάλογο, 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε, προκειμένου να αντιληφθούν όλοι πόσο απλή και ξεκάθαρη είναι η 
αλήθεια. Έχετε εκλεγεί πάρα πολλές φορές μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών και 
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τώρα  πρόεδρος  του  ΔΣΓ  και  δεν  νομίζω  ότι  θα  μπορούσατε  να  αρνηθείτε  τον  δημόσιο  διάλογο. 
Αναμένω  την  απάντησή  σας.  Ως  τότε  όλα  τα  μέλη  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Γιαννιτσών  και 
Έδεσσας θα λάβουν την παραπάνω επιστολή μου καθώς και πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία τα 
οποία επικαλούμαι σε αυτήν. 

Με εκτίμηση  

Θεοδώρα Τζάκρη 


