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ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

-Εσωτερικών  

Υποδομών και Μεταφορών 

Υγείας 

 

Θέμα: Δημιουργία ιατρείου 24ωρης λειτουργίας στο αεροδρόμιο Σάμου 

 

Σε επιστολή της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Σάμου πληροφορηθήκαμε για 

εργαζόμενο που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στο αεροδρόμιο της Σάμου.  

Αναφέρουν ότι ο  εργαζόμενος ήταν  απροστάτευτος επειδή η υγεία, η πρόληψη και η 

ασφάλεια έρχεται σε δεύτερη μοίρα και πάντα πίσω από τα κέρδη των εταιρειών.  

Καταγγέλλουν ότι πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο δυστύχημα στον ίδιο χώρο σε 

λιγότερο από δύο χρόνια.  Προσθέτουν ότι δεν είναι τυχαίο ότι τόσο αυτή όσο και την 

προηγούμενη φορά δεν υπήρχε γιατρός στον εργασιακό χώρο του αεροδρομίου, και ότι 

δεν υπάρχει αρμόδιο τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης στο νησί. 

 

Τονίζουν στην επιστολή τους ότι και οι δύο θάνατοι των εργαζομένων αποδεικνύουν 

με το χειρότερο τρόπο πόσο λογαριάζουν τη ζωή εργαζομένων, επιβατών και 

επισκεπτών τόσο η Fraport, η οποία λειτουργεί το αεροδρόμιο, όσο και η κυβέρνηση 

που δεν στελεχώνει ιατρείο, με 24ωρη κάλυψη ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού, σε έναν από τους μεγαλύτερους χώρους εργασίας και επισκεψιμότητας 

ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

Αναφέρουν επίσης ότι: «Είναι ολοφάνερο ότι τόσο για τη σημερινή όσο και για την 

προηγούμενη κυβέρνηση πρωτεύει η εξασφάλιση των κερδών των επιχειρήσεων και 

όχι η υγεία των εργαζομένων και του λαού. Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κοστίζουν 

στις επιχειρήσεις γι αυτό και φροντίζουν να τις απαλλάξουν αφαιρώντας κάθε 

δυνατότητα ελέγχου στους χώρους δουλειάς σε όλο το νομό, παίρνοντας το μοναδικό 

υπάλληλο Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας που είχαμε στη Σάμο 

και κλείνοντας το γραφείο, όπως επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει».  

Στην επιστολή της , η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σάμου απαιτεί:  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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• Να ερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες θανάτου του συναδέλφου.   

• Να δοθεί όλη η αναγκαία μέριμνα στην οικογένειά του.   

• Να στελεχωθεί πλήρως και να λειτουργήσει άμεσα Τμήμα του Σώματος 

Τεχνικής και  Υγειονομικής Επιθεώρησης στη Σάμο.   

• Να στελεχωθεί ιατρείο στο χώρο του αεροδρομίου, ώστε να υπάρχει συνεχής, 

καθημερινή και 24ωρης λειτουργία με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας και 

όλα τα απαραίτητα μέσα, για τις ανάγκες εργαζόμενων και επιβατών.  

• Να γίνουν έλεγχοι και να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας, καθώς και να υπάρχει γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας, 

στο αεροδρόμιο και σε όλους τους μεγάλους εργασιακούς χώρους.  

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

Προτίθεται η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα της διοίκησης του Εργατικού 

Κέντρου Σάμου και να στελεχώσει άμεσα 24ης ωρης λειτουργίας ιατρείο στο χώρο του 

αεροδρομίου; 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




