
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ, 15-01-2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ. .£?.

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό ΔΔΑΔ

Τον Πρόεδρο της ΟΔΥΕ

ΚΟΙΝ.: Πρόεδρο Εφετών Αιγαίου

Πρόεδρο Πρωτοδικών Νάξου 

Δήμαρχο Δήμου Νάξου 

Πρόεδρο Δ.Σ. Νάξου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας διαβιβάζεται συνημμένα, ανακοίνωση των Δικαστικών 
Υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου Νάξου, σύμφωνα με την οποία, οι 
ανωτέρω αποφάσισαν την δίωρη διακοπή της εργασίας τους, για το 
χρονικό διάστημα από 21-01-2019 έως και 25-01-2019 και από ώρα 
09:00 έως 11:00, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικτρή κατάσταση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του Ειρηνοδικείου Νάξου.

Ο Σύλλογός μας υποστηρίζει την κινητοποίηση των 
συναδέλφων μας της προειρημένης Δικαστικής Υπηρεσίας και 
επισημαίνει την άθλια κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεών της, η 
οποία καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή, τόσο την εργασία των συναδέλφων 
μας, όσο και την παροχή υπηρεσιών σε δικηγόρους και πολίτες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ του Σ.Δ.Υ.& Ε.ν.Κ.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι tod Ειρηνοδικείου Νάξου κατόπιν .εκτυ/κιης 

συσκύψεως στις 15-1-2019, λόγω της αναγκαστικής διακοπής λειτουργίας ιου 

Ειρηνοδικείου την Παρασκευή (11 -01 -2019) εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων .

Αφού έλαβαν υπόψη τους την μ:-·, αριθμό πρωτοκόλλου 49/11.-01-2019 έκθεση 

• αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Λήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδο}ν περί 

ακαταλληλότητας του κτιρίου, καθώς και το γεγονός ότι, λόγιο των χρόνιων 

προβλημάτων υγρασίας, της έλλειψης μόνωσης, των διαρροών και κατά συνέπεια, 

της διάβρωσης των εξωτερικών τοίχων, αλλά και. των ηλεκτρονικών 

εγκαταστάσίτ.ιχιν και μηχανημάτων. Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο κηρίο 

του Ειρηνοδικείου Νάξου επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά ια πρόσφατα έντονα καιρικά 

|ρ κ ί\  ’ .-φαινόμενα, ' , - '

αποφάσισαν ομόφωνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας την προκήρυξη δίωρων διακοπών

από τη Δευτέρα 21.-01-201.9 μέχρι και την Παρασκευή 25-01-20.1.9, καθημερινά

από 09,00 η.μ. έευς ΙΙ.ΟΟπ.μ., κατά τις οποίες οι δικαστικοί υπάλληλοι του

Ειρηνοδικείου Νάξου · θα διακόπτουν τις εργασίες τους στις υπηρεσίες 0-·υ
,\w

Ειρηνοδικείου καθώς και στα ακροατήρια ·τ« υ πολιτικών και ποινικών Δικασιηρ;ων.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την επίσπευση των διαδικασιών ,αποκατάστασης των άν'ω προΐΓκημάκ:
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επισκευής του κτιρίου του Είρ^νι^ικι^Η^Λξου.— ·,
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