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Πέμπτη, 09/07/2015 | Ανακοινώσεις Φορέων

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στη ΔΕΥΑ Λέσβου ενημερώνει ότι στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στον ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ έχουν πλέον
δημιουργηθεί ανεξέλεγκτες καταστάσεις από την παρουσία των προσφυγών -μεταναστών.

Σας επισημαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΛ κατέλαβαν το τελευταίο χρονικό διάστημα κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνουν τις συνθήκες διαβίωσης των προσφυγών (μεταφορά
νερού -επείγοντα έργα ύδρευσης –αποχέτευσης και καθημερινή συντήρηση αυτών).

Όμως τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση έγινε ανεξέλεγκτη (βιαιοπραγίες, φωτιές, καθιστικές
διαμαρτυρίες, ανεξέλεγκτης πρόσβαση σε όλα τα σημεία των εγκαταστάσεων). Κάτω από αυτές τις
συνθήκες δημιουργείται άμεσος κίνδυνος ατυχήματος λόγω του γεγονότος ότι οι εγκαταστάσεις είναι
σε λειτουργία όλο το 24ωρο, με πρόσβαση βυτιοφόρων υπηρεσιακών οχημάτων και του
προσωπικού.

Ιδιαίτερα της απογευματινές και κυρίως τις βραδινές ώρες κατά τις οποίες παραμένει μονό η βάρδια
εργασίας που αποτελείται από ένα άτομο υφίσταται κίνδυνος για την σωματική του ακεραιότητα,
διότι δεν υπάρχει ασφαλή πρόσβαση. Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε για την αστυνόμευση
προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία τους και να υπάρξει η ασφαλή πρόσβαση των
εργαζομένων στις εγκαταστάσεις.
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Τα μέλη της «Συνύπαρξης» διαμαρτύρονται και εκφράζουν την λύπη και την συμπαράστασή τους στον
καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul (9ης Σεπτεμβρίου) της Σμύρνης, Τζεμ Τερζί,
προέδρου της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γέφυρες Λαών – Halkarin...
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Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δ.Ε. Πολιχνίτου ότι στις 10
Ιουλίου 2017 υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β.Αιγαίου αίτημα-Τεχνικό Δελτίο για την
χρηματοδότηση της κατασκευής Μ.Ε.Λ. Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερά, προϋπολογισμού 12.500.000...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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