Ερώτηση για την έλλειψη Ειρηνοδικείου στην Ύδρα
Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 22:45

72 ευρώ η λήψη ενός απλού πιστοποιητικού για τους κατοίκους της Ύδρας, λόγω
έλλειψης Ειρηνοδικείου στο νησί.
Ερώτηση για την έλλειψη Ειρηνοδικείου στην
Ύδρα, κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων και αναπληρωτής Τομεάρχης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κώστας Κατσαφάδος.

Ο Κατσαφάδος επισημαίνει στην Ερώτησή του ότι οι κάτοικοι της Ύδρας, λόγω της μη
άμεσης σύνδεσης του νησιού ακτοπλοϊκά με την Αίγινα και τις Σπέτσες, όπου υπάγονται οι
πολιτικές και ποινικές υποθέσεις αντίστοιχα, είναι υποχρεωμένοι για ένα απλό
πιστοποιητικό να δαπανούν το λιγότερο 72 ευρώ, δηλαδή εισιτήρια από Ύδρα προς Πειραιά
56 ευρώ με επιστροφή και εισιτήρια με συμβατικό πλοίο από Πειραιά προς Αίγινα 16 ευρώ
με επιστροφή. Σε περίπτωση δε επιθυμίας παράστασης σε πολιτική δίκη ή μετάβαση των
μαρτύρων στην Αίγινα, θα πρέπει οι κάτοικοι της Ύδρας να διαμείνουν ένα τουλάχιστον
βράδυ στο Πειραιά ή στην Αίγινα μισθώνοντας κατάλυμα. Αντιστοίχως, για την παράσταση
σε ποινική υπόθεση στις Σπέτσες θα πρέπει να δαπανήσουν 23 ευρώ για εισιτήρια και
ενδεχομένως ποσό για μίσθωση καταλύματος.

Την ίδια ώρα, στα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας Αττικής λειτουργούν Ειρηνοδικεία,
δηλαδή υπάρχουν Ειρηνοδικεία Σπετσών, Καλαυρίας (Πόρου), Αίγινας και Σαλαμίνας,
παρόλο που η σύνδεσή τους με την ηπειρωτική Ελλάδα είναι ευκολότερη.
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Καταλήγοντας την Ερώτησή του, ο Βουλευτής ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

1. Εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου στην Ύδρα και
μεταβατικής έδρας σε αυτό τουλάχιστον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς;

2. Μέχρι τότε, εξετάζει την αλλαγή της τοπικής αρμοδιότητας, ώστε οι πολιτικές και
ποινικές υποθέσεις των κατοίκων της Ύδρας να υπάγονται στο Ειρηνοδικείο και
Πταισματοδικείο Πόρου ή Πειραιώς, στα οποία η μετάβαση είναι ευκολότερη;

Η Ερώτηση του Κατσαφάδου έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

(Αρ. πρωτ. 5099/29-1-2019

Προς: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Δημιουργία Ειρηνοδικείου στην Ύδρα

Η Ύδρα είναι ένα ιστορικό νησί, 2.500 περίπου μονίμων κατοίκων, το οποίο έχει μια
ιδιαίτερη γεωφυσική ομορφιά, με βραχώδες τοπίο. Αυτό δυσχεραίνει σημαντικά την
επικοινωνία του με τα άλλα νησιά και την μετακίνηση των κατοίκων του. Ακτοπλοϊκά, η
σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας Αττικής δεν
εξυπηρετείται από συμβατικό πλοίο. Συνδέεται μόνο με τα νησιά των Σπετσών, του Πόρου
και με το λιμάνι του Πειραιά μόνο με ταχύπλοα υδροπτέρυγα πλοία.
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Αναμφίβολα, η παραμονή των κατοίκων στο νησί συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος ζωής γι’
αυτούς. Καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα και στερήσεις,
προκειμένου να διατηρήσουν την εικόνα του νησιού τους άψογη. Πλήττονται δυσβάστακτα
από την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας τους, εξαιτίας των πολύ υψηλών
αντικειμενικών αξιών και την έλλειψη φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων από το
Κράτος για την παραμονή τους στο νησί.

Μεταξύ των υπηρεσιών που στερούνται είναι και το Ειρηνοδικείο. Οι πολιτικές υποθέσεις
των κατοίκων της Ύδρας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Αίγινας, ενώ οι
ποινικές στο Πταισματοδικείο Σπετσών, ενώ λειτουργεί μεταβατική έδρα του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Πειραιώς στις Σπέτσες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για την κατάθεση
δικογράφου ή απλώς για την λήψη ενός απλού πιστοποιητικού, οι κάτοικοι της Ύδρας θα
πρέπει να δαπανήσουν υπέρογκα ποσά σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαμονή. Συγκεκριμένα,
για την λήψη ενός απλού πιστοποιητικού, οι κάτοικοι της Ύδρας θα πρέπει να δαπανήσουν
το λιγότερο 72 ευρώ, δηλαδή εισιτήρια από
Ύδρα προς Πειραιά 56 ευρώ με επιστροφή και εισιτήρια με συμβατικό πλοίο από Πειραιά
προς Αίγινα 16 ευρώ με επιστροφή. Σε περίπτωση δε επιθυμίας παράστασης σε πολιτική
δίκη ή μετάβαση των μαρτύρων στην Αίγινα, θα πρέπει οι κάτοικοι της Ύδρας να διαμείνουν
ένα τουλάχιστον βράδυ στο Πειραιά ή στην Αίγινα μισθώνοντας κατάλυμα. Αντιστοίχως, για
την παράσταση σε ποινική υπόθεση στις Σπέτσες θα πρέπει να δαπανήσουν 23 ευρώ για
εισιτήρια και ενδεχομένως ποσό για μίσθωση καταλύματος.

Επειδή δεν είναι δυνατόν σε ένα νησί ιστορικό σαν την Ύδρα να μην υπάρχει Ειρηνοδικείο,

Επειδή στα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας Αττικής λειτουργούν Ειρηνοδικεία, δηλαδή
υπάρχουν Ειρηνοδικεία Σπετσών, Καλαυρίας (Πόρου), Αίγινας και Σαλαμίνας, παρόλο που η
σύνδεσή τους με την ηπειρωτική Ελλάδα είναι ευκολότερη,

Επειδή οι κάτοικοι θα πρέπει να δαπανήσουν υπέρογκα και δυσανάλογα ποσά ακόμα και
για απλά διαδικαστικά θέματα και να υποστούν υπέρμετρη ταλαιπωρία,

Επειδή θα μπορούσαν τουλάχιστον οι πολιτικές υποθέσεις των κατοίκων της Ύδρας να
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υπάγονται στο Ειρηνοδικείο και Πταισματοδικείο Πόρου ή Πειραιώς, στα οποία η μετάβαση
είναι ευκολότερη, καθώς υπάρχουν συχνά δρομολόγια, ενώ το πρωινό δρομολόγιο
υδροπτερύγων αφικνείται εγκαίρως και δεν χρειάζεται διανυκτέρευση από την
προηγούμενη μέρα,

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου στην Ύδρα και
μεταβατικής έδρας σε αυτό τουλάχιστον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς;

2. Μέχρι τότε, εξετάζει την αλλαγή της τοπικής αρμοδιότητας, ώστε οι πολιτικές και
ποινικές υποθέσεις των κατοίκων της Ύδρας να υπάγονται στο Ειρηνοδικείο και
Πταισματοδικείο Πόρου ή Πειραιώς, στα οποία η μετάβαση είναι ευκολότερη;

Ο Ερωτών Βουλευτής,

Κώστας Κατσαφάδος

Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων
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