ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τηλ. επικ.: 213 130 7633/7621
Email: koinovouleftikos@justice.gov.gr

Αθήνα,
17 -06- 2022
Αρ. Πρωτ.: 111
Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κοιν.:
1.Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
2.Βουλευτή: κ. Β. Κεγκέρογλου
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση 5445/26-05-2022
Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 5445/26-05-2022 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των
Ελλήνων ο βουλευτής κ. Β. Κεγκέρογλου, με θέμα: «Αναγκαία και επιβεβλημένη η συντήρηση και
η βελτίωση των κτηρίων των Ειρηνοδικείων Καστελλίου, Μοιρών και Πύργου του Νομού
Ηρακλείου Κρήτης», θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καλύπτει
τα διάφορα αιτήματα που αφορούν στην εύρυθμη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των
υπηρεσιών αρμοδιότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου οι υπηρεσίες, ως καθ’ ύλην
αρμόδιες και έχουσες άμεση αντίληψη της κατάστασης που επικρατεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις
όπου στεγάζονται, να αποστέλλουν προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου ολοκληρωμένο το φάκελο κάθε αιτήματος (συνοδευόμενο δηλαδή με τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά ανάλογα με το είδος τεχνικών εργασιών και προμηθειών), η εν λόγω
Διεύθυνση εξέδωσε και απέστειλε σε όλες τις Υπηρεσίες που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης τις ακόλουθες εγκυκλίους:
α) Το με αρ. πρ. οικ 89786/19/29.1.2020 έγγραφο με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές
εργασίες στα κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και τις μισθώσεις ακίνητων»
β) Το με αριθ. πρωτ. οικ.89778/19/08.02.2020 έγγραφο με θέμα: «Προσαρμογή υφισταμένων
κτιρίων ώστε να καταστούν προσβάσιμα» και το με αριθ.πρωτ. οικ.61734/24.12.2020 έγγραφο με
θέμα: «Μελέτες προσβασιμότητας στα κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
γ) Τα με αριθ. πρωτ. οικ. 7050/08.02.2020 και οικ. 38880/08.09.2020 έγγραφα με θέμα:
«Βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων μέσω καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσης των κτιρίων»
Με την α΄ ως άνω εγκύκλιο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας
εδόθησαν σαφείς οδηγίες για την ακολουθούμενη διαδικασία αλλά και τα δικαιολογητικά που
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πρέπει να συνοδεύουν τα αιτήματα επισκευής κτιρίων. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω εγκύκλιο
προβλέπονται τα ακόλουθα:
«3. Μετά από το Π.Δ. 425/76, με το οποίο μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων η αρμοδιότητα
εκτελέσεως των έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σύμφωνα με το ΑΠ27958 - 17/7/2012 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο θα συντάσσονται
από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.), της Περιφερειακής Ενότητας, και θα υποβάλλονται με τη φροντίδα
της Στεγαζόμενης υπηρεσίας στη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4. Για την προώθηση των αιτημάτων στο ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ και την έγκριση της σχετικής πίστωσης, πρέπει
τα αιτήματα να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
4.1. Για τεχνικές εργασίες επισκευών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων θα υποβάλλονται:
α) πρακτικό, στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για την καλή
λειτουργία της Υπηρεσίας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητο να εκτελεστούν. Θα
συντάσσεται και θα υπογράφεται με ευθύνη της στεγαζόμενης. υπηρεσίας, η δε αναγκαιότητα θα
βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο αυτής.
β) τεχνική περιγραφή των εργασιών, στην οποία θα αναφέρεται εάν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης
κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4495/2017, η οποία θα συντάσσεται από τη ΔΤΕ της Περιφ. Ενότητας με βάση το
παραπάνω πρακτικό.
γ) ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης, των εργασιών που θα εκτελεστούν. Θα συντάσσεται από τη ΔΤΕ
της Περιφ. Ενότητας με βάση τα παραπάνω (την Τεχνική Περιγραφή)
δ) βεβαίωση της ΔΤΕ της Περιφ. Ενότητας για την καλή λειτουργία των υδραυλικών, ηλεκτρικών και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται τέτοιες εργασίες.
4.2.[ ]
4.3.Για απλές και περιορισμένες σε έκταση εργασίες που είναι απαραίτητες για μια στοιχειώδη συντήρηση
του κτιρίου, πρέπει να υποβάλλονται:
α) περιγραφική και αιτιολογική έκθεση εργασιών, που θα συντάσσεται από τη στεγαζόμενη υπηρεσία καθώς
και πρακτικό αναγκαιότητας των εργασιών
β) προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που θα συντάσσεται από τη στεγαζόμενη υπηρεσία με βάση
έγγραφες προσφορές ειδικών τεχνιτών (ή μηχανικών κατά περίπτωση) οι οποίες θα επισυνάπτονται
γ) Σε περίπτωση επέμβασης σε δομικά στοιχεία του κτιρίου, απαιτείται γνωμάτευση της ΔΤΕ της Περιφ.
Ενότητας, ότι πρόκειται για αναγκαίες μεν αλλά απλές εργασίες, και ότι μπορούν να εκτελεστούν από τη
στεγαζόμενη υπηρεσία (με την καθοδήγηση ή όχι της ΔΤΕ της ΠΕ) χωρίς να δημιουργούνται κίνδυνοι για
τους εργαζόμενους ή τρίτους, (πχ εργασίες σε ικριώματα-σκαλωσιές), ή το κτίριο.»

Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι προϋπόθεση για άμεση προώθηση των αιτημάτων προς
χρηματοδότηση αποτελεί η συμμόρφωση των εμπλεκομένων με τις διαδικασίες που
υποδεικνύονται και η αποστολή πλήρους φακέλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω
εγκύκλιο.
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Υπόψη, ότι οι περίπου 900 Δικαστικές Υπηρεσίες στεγάζονται σε περίπου 300 κτίρια ανά
την Επικράτεια τα οποία είναι είτε ιδιοκτησίας του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων
(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ: ν.π.δ.δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης), είτε μισθωμένα από το
Υπουργείο. Τα αιτήματα των εν λόγω υπηρεσιών που αφορούν στη βελτίωση των κτιριακών τους
υποδομών απαντώνται άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας. Συγκεκριμένα, η
αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προβαίνει τάχιστα σε εξέταση των πρωτογενών
αιτημάτων των Δικαστικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται
από το ν. 4412/16, όπως ισχύει, περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και λοιπών
Υπηρεσιών και, κατόπιν έγκρισης αυτών, τα προωθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου.
Τα αιτήματα αφορούν κυρίως σε: α) έργα γενικών επισκευών, ανακαινίσεων, βελτιώσεων,
αναδιαμορφώσεων και καθολικών συντηρήσεων που εκτελούνται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων
των Περιφερειακών Ενοτήτων ή την εταιρεία ΚτΥπ Α.Ε. και β) προμήθειες και λοιπές Υπηρεσίες
με Τεχνικό Αντικείμενο, όπως σημειακές επισκευές, επισκευές ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού, συντηρήσεις κλπ, που υλοποιούνται από τις ίδιες τις Δικαστικές Υπηρεσίες, με σκοπό
την εύρυθμη λειτουργία τους καθημερινά.
Στη συνέχεια, τα ως άνω αιτήματα των υπηρεσιών προωθούνται από την Οικονομική
Υπηρεσία για έγκριση των σχετικών πιστώσεων είτε από τις πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισμού, είτε από τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών
Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), υπό το πρίσμα πάντα της υφιστάμενης δημοσιονομικής πραγματικότητας.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα ενημερωτικά σημειώματα: α) της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, β) της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
και γ) του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., που ετέθησαν υπόψη μας με αφορμή την ως άνω Ερώτηση, στις εν λόγω
υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου μας δεν εκκρεμούν αιτήματα από τα Ειρηνοδικεία
Καστελλίου, Μοιρών και Πύργου του Νομού Ηρακλείου που να αφορούν προμήθειες ή έργα
επισκευής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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