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Δρώτηση:  1649/01-11-2019 

 

ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ. 1649/01-11-2019 Δξψηεζεο, πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ ν Βνπιεπηήο θ
νο

 Αι. Μετθφπνπινο κε ζέκα: «Μεηεγθαηάζηαζε Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ 

Βφινπ» ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα αθφινπζα: 

χκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 3, ηνπ άξζξνπ 2, ηεο απφθαζεο νηθ. 26804 /                                        

ΦΔΚ Β΄ 142716-6-2011 ηα Γηθαζηηθά Μέγαξα απνηεινχλ «Αμηφινγα ηερληθά έξγα». πλεπψο γηα λα 

ζεσξεζεί έλα νηθφπεδν θαηαξράο εμεηαζηέν σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ηελ αλέγεξζε λένπ 

Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

1) Θέζε θεληξηθή θαη πεξίνπηε ι.ρ. κε πξφζσπν ζε θεληξηθή ή άιιε πιαηεία κε θαξδηέο 

πξνζπειάζεηο ζηελ θεληξηθή αξηεξία ηεο πφιεο θαη λα έρεη θαηά ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ειεχζεξεο φςεηο ζε θαξδείο δξφκνπο. Η ηνπνζεζία λα είλαη ςειφηεξα -θαηά ην δπλαηφ- απφ ην 

πεξηβάιινλ ηεο ψζηε λα θπξηαξρεί θαη λα κελ θαηαθιχδεηαη απφ πιεκκχξεο. Ο ρψξνο αλέγεξζεο ηνπ 

Γ.Μ. επηζπκεηφ είλαη λα απνηειεί απηνηειέο νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ή λα απνηειεί ηκήκα κεγαιχηεξεο 

αθάιππηεο έθηαζεο. 

2) Έδαθνο θαηά ην δπλαηφ ηζφπεδν, νξηδφληην ή κε κηθξή θιίζε θαη ζηαζεξφ, λα κελ είλαη 

ρακειφηεξν ηνπ δξφκνπ θαη νχηε λα πξνέξρεηαη απφ πξνζρψζεηο (κπάδα). 

3) Έθηαζε θαη δηαζηάζεηο. Θα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα θαηά ηελ επηινγή ψζηε ε 

έθηαζε ηνπ νηθνπέδνπ λα είλαη πεξίπνπ 3-4.000η.κ., φξην πνπ πξέπεη λα απμάλεη, φζν κεηψλεηαη ν 

ζπληειεζηήο δφκεζεο θαη ν αξηζκφο νξφθσλ ηεο πεξηνρήο, ε δε κηθξφηεξε πιεπξά ηνπ λα είλαη 40κ. 

ηνπιάρηζηνλ. 

4) ρήκα θαλνληθφ θαη θαηαξρήλ νξζνγσληθφ, ηδηαίηεξα ζηα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο νηθφπεδα. 

Η αλαγθαηφηεηα ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ θαζψο θαη ε ηειηθή θξίζε γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ελφο νηθνπέδνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί  θαζνξηζηηθά  απφ ηηο εηδηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο, 

ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ θιπ. εηδηθά κεηά θαη ην π.δ. 59/2018 (ΦΔΚ Α΄114/2018) «Καηεγνξίεο θαη 

πεξηερφκελν ρξήζεσλ γεο» φπνπ ζα πξέπεη ην πξνηεηλφκελν νηθφπεδν λα εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

άξζξνπ 4 «Πνιενδνκηθφ θέληξν-θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο πφιεο-Γηνίθεζε». 

Δλ πξνθεηκέλσ, νη πξνηάζεηο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ πξνθχςεη θαη αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ 

Δξψηεζε σο ιχζεηο, δελ ιακβάλνπλ ππφςε ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν, φηη δειαδή λα αλαθέξνληαη ζε 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε νη νπνίεο είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη 



 

Z:\ΔΡΩΣΗΔΙ\ΔΡΩΣΗΔΙ 2019\3. ΤΠΟΤΡΓΟ ΚΩΝ. ΣΙΑΡΑ\ΔΡΩΣΗΗ 222 2019 ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΚΔΤΗ Γ.Μ. ΒΟΛΟΤ 

(ΜΔΪΚΟΠΟΤΛΟ ΑΛ.).doc  

  

2 

δελ δχλαληαη λα κεηαθεξζνχλ νπνπδήπνηε αιινχ ζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή αθνχ θαη γηα απηέο ηηο 

δνκέο (ΙΑΑΑ Βφινπ, ΔΚΚΝ Βφινπ) ζα απαηηνχληαλ αληίζηνηρα αλεγέξζεηο λέσλ εηδηθψλ θηηξίσλ ζε 

νηθφπεδα θαη ρσξνζέηεζε ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ην π.δ. 59/2018. 

Δπίζεο ζε φηη αθνξά ζηα αλαθεξφκελα νηθφπεδα, νπδέπνηε δεηήζεθαλ πξνδηαγξαθέο ή 

πεξηήιζαλ ζηελ  αξκφδηα Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία ψζηε λα ειεγρζεί ηνπιάρηζηνλ ε θαηαξρήλ θαηαιιειφηεηά ηνπο. Απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ Δξψηεζε ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα πξνηεηλφκελα νηθφπεδα δελ πιεξνχλ ηε 

βαζηθή πξνδηαγξαθή, λα βξίζθνληαη δειαδή ζε θεληξηθή θαη πεξίνπηε ζέζε ηεο πφιεσο ηνπ Βφινπ, 

πξνυπφζεζε πνπ πιεξνί ην ππάξρνλ Γηθαζηηθφ Μέγαξν θαζψο βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθφηεξε ιεσθφξν 

ηεο πφιεο. 

Πεξαηηέξσ, επεηδή ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν Βφινπ απνηειεί κλεκείν ηεο πνιηηηζηηθήο καο 

θιεξνλνκηάο πνπ νθείιεη ε Πνιηηεία λα ζπληεξεί, θαη πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζήκεξα αληηκεησπίδεη θαη είλαη γλσζηά, κε ην ππ’ αξηζ 13535/19-3-2019 έγγξαθν ηνπ πξψελ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία ΚηΤπ Α.Δ. ε κειέηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη 

γεληθή επηζθεπή ηνπ Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ Βφινπ.  

Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ κειέηεο θαη επεηδή νη εξγαδφκελνη (Γηθαζηηθνί 

ιεηηνπξγνί θαη ππάιιεινη) πξέπεη λα εξγάδνληαη ζε ρψξνπο πνπ λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο  πνπ 

νξίδνληαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ε Γηνίθεζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

δξνκνιφγεζε εξγαζηψλ ζηνηρεηψδνπο ζπληήξεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ           

ελ ιφγσ Γηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ππ’ αξηζ. 1293/26-2-2018 ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο κε ζέκα: «Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο  ηερληθέο εξγαζίεο             

ζηα θηίξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ». 

ην πιαίζην απηφ, δεδνκέλε ζεσξείηαη ε αξσγή εθ κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαία. 

Καηά ηα ινηπά, αξκφδηνο λα ελεκεξψζεη γηα ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηεο ΚηΤΠ Α.Δ., 

είλαη ν έρσλ ηελ επνπηεία απηήο Τπνπξγφο Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, ζηνλ νπνίν θαη 

δηαβηβάδεηαη ειεθηξνληθά ε σο άλσ Δξψηεζε. 
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