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ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΘΡΑΚΗ
Αρικμ. Απόφ.26/08-02-2005 Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου Αλεξανδροφπολθσ
Α.Μ. 11/24-3-2005 Βιβλίου Σωματείων Ρρωτοδικείου Αλεξανδροφπολθσ

Αλεξανδροφπολθ, 20 / 11 / 2019
ΡΟΣ: Ο.Λ.Α. Α.Ε.
ΚΟΙΝ: 1) Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΥΟΘΕ
2) 2θ ΡΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΚΑΒΑΛΑ)
3) Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.Λ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ
4) Ρ.Ο.Ε.Ρ.Λ.Σ
5) ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ Ε.Ρ.Λ.Σ. ΘΑΚΗΣ
Θζμα: «Βελτίωςη ςυνθηκών κράτηςησ και υγιεινήσ χώρων προςωρινήσ κράτηςησ.»
Σε ςυνζχεια τθσ ςυνάντθςθσ μασ, κατά τθν οποία ςυηθτικθκε μεταξφ άλλων και θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν
αςφαλείασ-κράτθςθσ αλλά και υγιεινισ των χϊρων προςωρινισ φφλαξθσ των Ρ.Ε.Ρ. που διαςϊηονται από τθν Υπθρεςία
μασ και το Αϋ Λ/Τ Σαμοκράκθσ, κα κζλαμε να κζςουμε υπϋόψιν ςασ το γεγονόσ ότι θ διαδικαςία των μεταγωγϊν ςυνεχίηει
να πραγματοποιείται με δυςκολία. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ςυςςϊρευςθ μεταναςτϊν-προςφφγων και τθν
πολυιμερθ παραμονι τουσ εντόσ των χϊρων κράτθςθσ πριν μεταφερκοφν ςτο ΚΥΤ Φυλακίου. Το γεγονόσ αυτό δθμιουργεί
τθν επιτακτικι ανάγκθ λιψθσ άμεςων μζτρων για τθν αποςυμφόρθςθ τθσ ιδθ επιβαρυμζνθσ κατάςταςθσ.
Επιπλζον, λόγω τθσ ζλλειψθσ προςωπικοφ κακϊσ και του μεγάλου αρικμοφ ςυναδζλφων που απαςχολικθκε το
τελευταίο διάςτθμα ςε Υπθρεςίεσ φφλαξθσ αλλά και ςτα μζτρα αςφαλείασ του πλοίου του Αμερικανικοφ πολεμικοφ
ναυτικοφ, θ Υπθρεςία μασ ανταποκρίκθκε με μεγάλθ δυςκολία ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ.
Ωσ εκ τοφτου, ςτα πλαίςια τθσ αγαςτισ ςυνεργαςίασ μασ και δεδομζνου ότι θ εφρυκμθ λειτουργία του λιμζνα
αποτελεί κοινό ςτόχο όλων μασ, παρακαλοφμε για τισ κατϋ αρμοδιότθτα ενζργειεσ ςασ προσ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν
αςφάλειασ-υγιεινισ του χϊρου προςωρινισ φφλαξθσ προκειμζνου να αποφευχκοφν περαιτζρω προβλιματα ενόψει τθσ
χειμερινισ περιόδου.
Οι προτάςεισ τθσ Ζνωςθσ μασ για τθν διαμόρφωςθ του χϊρου ςτθν Αλεξ/πολθ περιλαμβάνουν:
1.

Καταςκευή αςφαλοφσ ςταθερήσ εξωτερικήσ περίφραξησ.

2.

Καταςκευή διαχωριςτικοφ εςωτερικοφ μεταλλικοφ φράκτη.

3.

Μεταφορά του κοντζινερ τησ Ε.Π.Λ.. Θράκησ, το οποίο κατόπιν απόφαςησ του Δ.. αποφαςίςτηκε να διατεθεί
γι΄αυτόν τον ςκοπό ή τη δημιουργία κατάλληλου ξεχωριςτοφ χώρου με θζρμανςη και κλιματιςμό, εντόσ τησ
αποθήκησ ώςτε οι ςυνθήκεσ εκτζλεςησ Τπηρεςίασ να είναι ανθρώπινεσ για τουσ ςυναδζλφουσ.

Πςον αφορά το χϊρο φφλαξθσ ΡΕΡ ςτθν Σαμοκράκθσ οι προτάςεισ μασ ζχουν ωσ εξισ:
1.

Ηλεκτροδότηςη και παροχή νεροφ .

2.

Επιςκευή χώρων υγιεινήσ.

3.

Σοποθζτηςη κοντζινερ παραπλεφρωσ του χώρου φφλαξησ, για την βελτίωςη των ςυνθηκών εκτζλεςησ
Τπηρεςίασ.

Η Ζνωςι μασ ςυνεχίηει τθν προςπάκεια να επικοινωνεί τα προβλιματά μασ, κυρίωσ όςον αφορά τουσ χϊρουσ
προςωρινισ φφλαξθσ, προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ (Υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ, τοπικοφσ φορείσ και Μ.Μ.Ε.) προκειμζνου
να βρεκοφν άμεςεσ και αποτελεςματικζσ λφςεισ.

Για το Δ..

