Αμυράς: Αδυναμία εξυπηρέτησης
στο Ειρηνοδικείο Κόνιτσας για
το Κτηματολόγιο
Με επιστολή του προς την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ιωαννίνων Ιωάννα
Πάλλα ο βουλευτής του νομού Γιώργος Αμυράς, ζητά την άμεση
αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του Ειρηνοδικείου Κόνιτσας
λόγω απουσίας του Ειρηνοδίκη που είχε ως αποτέλεσμα την
ατέρμονη ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής στην προσπάθειά
τους να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες του Κτηματολογίου.

Ο βουλευτής Ιωαννίνων, τον περασμένο Οκτώβρη, φέρνοντας
το θέμα στη Βουλή δήλωνε:
«Αν είσαι κάτοικος ενός από τα 42 χωριά της Κόνιτσας ή έχεις
κτήματα στην περιοχή και θέλεις να τα εντάξεις στο
Κτηματολόγιο μέσω ένορκης βεβαίωσης δύο μαρτύρων στο
Ειρηνοδικείο, έχασες! Ειρηνοδίκης θα εμφανιστεί για μία μέρα
στις 27 Νοεμβρίου 2019 ενώ η διαδικασία του Κτηματολογίου
λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019».
Η ανταπόκριση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωσταντίνου Τσιάρα ήταν
άμεση. Με γραπτή Απάντηση (217/4.12.2019) στη σχετική Ερώτηση
του βουλευτή τον ενημέρωσε ότι στο Ειρηνοδικείο Κόνιτσας
προβλέπεται μία οργανική θέση Ειρηνοδίκη ή οποία είναι
καλυμμένη και ότι ο Διευθύνων το εκάστοτε Πρωτοδικείο Πρόεδρος
Πρωτοδικών είναι αρμόδιος για την υπηρεσία όλων των
Ειρηνοδικών της περιφέρειάς του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Πρωτοδικών Ιωαννίνων, κα Ιωάννα Πάλλα
Αξιότιμη κα Πρόεδρε,
Με την 1424/22.10.2019 Κοινοβουλευτική Ερώτησή μου
γνωστοποίησα στον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα την

αδυναμία εξυπηρέτησης κοινού στο Ειρηνοδικείο Κόνιτσας και
ζήτησα τη συμβολή του για την άμεση αποκατάσταση της εν λόγω
δυσλειτουργίας που προκαλεί ατέρμονη ταλαιπωρία στους
κατοίκους της περιοχής.
Αφορμή στάθηκε η προσπάθεια ολοκλήρωσης των διαδικασιών του
Κτηματολογίου, που σε ορισμένες περιπτώσεις και όπου δεν
υπήρχαν ιδιοκτησιακοί τίτλοι ενός ακινήτου, απαιτούνταν από
τους ενδιαφερόμενους η προσκόμιση ως αποδεικτικό έγγραφο πράξη
αναγνώρισης των ορίων του ακινήτου τους με την ένορκη βεβαίωση
δύο μαρτύρων στο Ειρηνοδικείο.
Ωστόσο, ενώ η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των
διαδικασιών για το Κτηματολόγιο της Κόνιτσας ήταν η 31η
Οκτωβρίου 2019, το Ειρηνοδικείο της περιοχής δήλωνε ότι θα
έχει Ειρηνοδίκη στις 27 Νοεμβρίου 2019 χωρίς να υπάρχει κάποια
μέριμνα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των 42 χωριών του
Δήμου. Επίσης, η παρουσία του Ειρηνοδίκη προβλεπόταν για μία
φορά τον μήνα.
Στην άμεση ανταπόκρισή του ο υπουργός Δικαιοσύνης με την
217/4.12.2019 Απάντησή του με ενημέρωσε ότι «…στο Ειρηνοδικείο
Κόνιτσας προβλέπεται μία οργανική θέση Ειρηνοδίκη, η οποία επί
του παρόντος είναι καλυμμένη.
Ωστόσο επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2
του νόμου 3472/2006, ο Διευθύνων το εκάστοτε Πρωτοδικείο
Πρόεδρος Πρωτοδικών, σε κάθε περίπτωση, ρυθμίζει με πράξη του
και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες την υπηρεσία όλων των
Ειρηνοδικών της περιφέρειάς του».
Προτίθεστε να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες για την
άμεση αποκατάσταση της δυσλειτουργίας που προκαλείται στο
Ειρηνοδικείο Κόνιτσας από την απουσία Ειρηνοδίκη δημιουργώντας
μέγιστη ταλαιπωρία στους κατοίκους της περιοχής;

