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ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ 
 
Στις 13/7/2020 πραγματοποιήθηκε στο Υ.ΜΑ.Θ σύσκεψη για την επίλυση του κτιριακού 

προβλήματος των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης στην οποία συμμετείχαν όπως αναφέρεται 

στο τοπικό τύπο,  ο υπουργός Δικαιοσύνης κος Κ. Τσιάρας , ο υφυπουργός Μακεδονίας – 

Θράκης κος Θ. Καράογλου, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου 

καθώς και δικαστικοί και υγειονομικοί παράγοντες. Οι συμμετέχοντες αποφάσισαν τη σύσταση 

ομάδας εργασίας με αντικείμενο την εξεύρεση λύσης για το κτιριακό ζήτημα του Δικαστικού 

Μεγάρου της Θεσσαλονίκης. Οι δικαστικές αρχές έχουν επανειλημμένα ζητήσει να 

παραχωρηθεί το κτίριο του π. ΙΚΑ Π. ΑΞΙΟΥ καθώς χωροταξικά συνδέει το Δικαστικό Μέγαρο 

με τα διοικητικά δικαστήρια. 

Η ανησυχία  μας, όταν τυχαία ενημερωθήκαμε από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου   για την 

διεκδίκηση του κτιρίου του πρώην  ΙΚΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ από τα Δικαστήρια δυστυχώς  δεν 

διαψεύστηκε. Κινητοποιήθηκαν οι Σύλλογοι εργαζομένων στο κτίριο (62 Διοικητικοί -50 

γιατροί-56 υγειονομικοί) και διαμαρτυρήθηκαν κατά της παραχώρησης του κτιρίου 

καταθέτοντας κοινό Ψήφισμα στο  Υ.ΜΑ.Θ πριν την πραγματοποίηση της παραπάνω 

αναφερόμενης σύσκεψης.  

Εντύπωση προκαλεί η απουσία εκπροσώπου του καθ ύλη αρμόδιου υπουργείου Εργασίας 

στο οποίο ανήκει το  εν λόγω κτίριο.      

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η διεκδίκηση του κτιρίου του Ζ’ ΤΟΠ. ΥΠ/ΤΟΣ ΕΦΚΑ τ. 

ΙΚΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ από τα Δικαστήρια είναι αίτημα δεκαετιών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος 

Θεσσαλονίκης μάλιστα  έχει εντείνει την διεκδίκηση  τα δύο τελευταία χρόνια καθώς τον 9ο 

/2019  κυβερνητικοί παράγοντες εκφράστηκαν θετικά στο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου. 

 

Όπως γνωρίζετε το κτίριο προσφέρει κάθετες υπηρεσίες στον πολίτη αφού σε αυτό 

στεγάζονται, οι υπηρεσίες του Ζ’ Τοπικού ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, το μοναδικό  ΚΕΠΑ του 

νομού μας,  το εκπαιδευτικό κέντρο Β. Ελλάδος του ΕΦΚΑ, το Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού με 

τα  ιατρεία και  τα εργαστήριά του. 
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Σε πρόσφατη έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ αποτυπώνεται η ανάγκη διατήρησης 

του κτιρίου καθώς και η αδυναμία εξεύρεσης άλλου δημόσιου κτιρίου στην περιοχή (Δήμος 

Θεσσαλονίκης) που να μπορεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες.  

 

Κ. Υπουργέ επειδή 

 

σε ερώτηση μας σχετικά με το ζήτημα κατά την διάρκεια του συνεδρίου της Ομοσπονδίας 

μας(ΠΟΣΕ) μας απαντήσατε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα  

  

το εν λόγω εμβληματικό και ιστορικό κτίριο στο οποίο στεγάστηκε το πρώτο ΙΚΑ της 

Θεσσαλονίκης, στην δυτική είσοδο της πόλης με άριστη πρόσβαση από τα μέσα 

συγκοινωνίας, πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει και μάλιστα να προγραμματιστεί η 

ριζική του ανακαίνιση,  

         

το κτίριο είναι της δικής σας αρμοδιότητας και θεωρούμε ιδιαιτέρως άκομψο να γίνεται 

συζήτηση από άλλα υπουργεία, σχετικά με την παραχώρησή του, χωρίς τη δική σας 

ενημέρωση 

 

σας καλούμε να λάβετε άμεσα θέση ΚΑΤΑ της παραχώρησης του κτιρίου ώστε να λάβουν 

τέλος οι όποιες φήμες κυκλοφορούν. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

   Ο Πρόεδρος                                                                                Η Γεν. Γραμματέας 
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