Αθήνα, 30/11/2018
Αρ. Πρωτ.: 700

Προς: - Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
- Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιο Σταθάκη
- Πρόεδρο Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών

Θέμα: Προστασία των ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη σε περιπτώσεις
διακοπής της ηλεκτροδότησης
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), η οποία είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία
(ΕΣΑμεΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), εκπροσωπεί τους ανθρώπους με
Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας και αριθμεί στη δύναμή της 27 πρωτοβάθμια
σωματεία/συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.
Φέτος συμπληρώνει 21 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς παρουσίας στη χώρα μας, με
κύριο στόχο αφενός την ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση των ατόμων με Διαβήτη, των
οικογενειών τους, αλλά και του γενικότερου πληθυσμού, αφετέρου την προστασία και
διεκδίκηση των αυτονόητων και νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.
Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό για τη διακοπή του ρεύματος που ήταν να γίνει τη
Δευτέρα 26 Νοεμβρίου σε μονογονεϊκή οικογένεια με ανήλικο παιδί που πάσχει από
Σακχαρώδη Διαβήτη, για την οποία ενημερωθήκατε από το Σύλλογο Νέων Ελλήνων
Διαβητικών, μέλος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, όπως και σε ανάλογες περιπτώσεις ατόμων με Σακχαρώδη
Διαβήτη, στους οποίους έχει ήδη γίνει διακοπή του ρεύματος, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων που πάσχουν
αυτοί ή τα τέκνα τους από Σακχαρώδη Διαβήτη, η διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού
ρεύματος, διότι η ινσουλίνη πρέπει απαραιτήτως να φυλάσσεται στο ψυγείο και όποια
αλλοίωσή της λόγω κακής συντήρησης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους και, σε
ακραίες καταστάσεις, να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο.
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Μετά από οχτώ χρόνια παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που πρώτα και κύρια έπληξε
ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις και αναπηρία, θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να αποτελούν
προτεραιότητα της Πολιτείας. Ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους που προσπαθούν με κάθε
τρόπο να επιβιώσουν και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της χρόνιας πάθησής τους, των
ίδιων ή των οικογενειών τους, και παράλληλα θέλουν να ρυθμίσουν τα οφειλόμενα χρέη τους,
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες της ζωής τους.
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε,
Αναμένουμε από εσάς να ενσκήψετε με πραγματικό ενδιαφέρον σε τέτοιου είδους
περιπτώσεις και να μην «κλείνετε την πόρτα» σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που
προσπαθούν να αντεπεξέλθουν επιπλέον και στις μεγάλες ανάγκες που απορρέουν από τη
χρόνια πάθησή τους ή την αναπηρία τους.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
O Πρόεδρος

Χρήστος ∆αραµήλας
6941611221

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Τριανταφύλλου
6943764168

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:





Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα
Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
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