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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 
 
Αρ. Πρωτ: 43 
Αθήνα: 29/10/2020 

    
                                                                                           Προς:                     
                                                                                          -Yπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια  
                                                                                          -Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο                                        
                                                                                          

                                                         
                  

ΚΟΙΝ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                        
  
Θέμα : «Η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων Covid 19 απαιτεί τη λήψη ισχυρών προστατευτικών 
μέτρων για τους εργαζόμενους με Σ.Δ τώρα!»  
 
 
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  
, 
 
Ο Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας (ΣΥ.Δ.Α), επανέρχεται στο θέμα της υπ’ αριθ. 33/19.8.2020 επιστολής,   
την οποία είχε καταθέσει σε εσάς λίγο πριν την έλευση του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Σε αυτή την 
επιστολή, στα μέσα του μηνός  Αυγούστου, επισημαίναμε ότι με την κινητικότητα των ταξιδιωτών να 
φτάνει στο μέγιστο, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ αύξηση 
παρουσιάζουν οι διασωληνωμένοι ασθενείς που έχουν προσβληθεί από covid 19. -Υπουργό Υγείας κ. Β. 
Κικίλια.  Επίσης σας αναφέραμε ότι οι δυσοίωνες προβλέψεις για το άμεσο μέλλον από ερευνητικές 
μελέτες του ΑΠΘ και από σειρά διεθνών οργανισμών δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, σε ότι 
αφορά τα μέτρα προστασίας εργαζομένων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, μεταξύ των οποίων και 
οι εργαζόμενοι με Σ.Δ.» 
 
Δυστυχώς,  οι δυσοίωνες προβλέψεις που μιλούσαν για 700 κρούσματα έχουν πλέον ξεπεραστεί με τα 
κρούσματα να φτάνουν τα 1500 και να αναμένεται περαιτέρω αύξηση. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση  
εσείς ως Πολιτεία, που λαμβάνει μέτρα για την προστασία ευπαθών ομάδων όχι μόνο δεν λάβατε 
ουσιαστικά μέτρα για τους εργαζόμενους με Σ.Δ. αλλά  με το ΦΕΚ 4011/19.9.2020, διατηρήσατε τις 
αντιεπιστημονικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη νόσο του Σ.Δ..  Σπεύσατε επίσης με το ΦΕΚ 4011 η 
νόσος του Σ.Δ. να ενταχθεί στις παθήσεις ενδιάμεσου κινδύνου, αφήνοντας ουσιαστικά χωρίς προστασία 
τους εργαζόμενους πάσχοντες από Σ.Δ.  
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Αμέσως μετά την έκδοση του  ΦΕΚ 4011/ΤΒ΄,   η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων –Συλλόγων Ατόμων 
με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) - της οποίας έχουμε την τιμή να αποτελούμε ιδρυτικό μέλος-, σας 
απέστειλε την υπ’ αρ. πρωτ 507/22.9.2020 επιστολή,  , αναφέροντας πλήθος στοιχείων από μελέτες και 
έρευνες που έχουν διεξαχθεί διεθνώς στην Αμερική, Κίνα, Ιταλία κ.α.  

Σας υπενθυμίζουμε μερικά από αυτά τα στοιχεία που αναφέρει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην προαναφερθείσα 
επιστολή της : «Τα ισχυρά δεδομένα και οι αναφορές που δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα περιοδικά δείχνουν 

σχετικά αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV-2 των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, αλλά, 

αναμφισβήτητα, ιδιαίτερα αυξημένο τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης εφόσον νοσήσουν τα άτομα αυτά. 

Συγκεκριμένα, από τις διάφορες μελέτες από Κίνα, Ιταλία, Αμερική φαίνεται ότι ο κίνδυνος σοβαρής 

νόσησης (διασωλήνωση) αυξάνεται από 60% έως και 100% στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και 

COVID-19. Κατά συνέπεια ο κίνδυνος θανάτου είναι τριπλάσιος σε πάσχοντες από διαβήτη με COVID-

19 (στη μεγαλύτερη μελέτη στην Κίνα επί 72.314 ασθενών με COVID-19 φάνηκε ότι οι πάσχοντες από 

σακχαρώδη διαβήτη αντιμετώπιζαν κίνδυνο θανάτου σε ποσοστό 7,3% έναντι 2,3% των μη πασχόντων 

από διαβήτη με COVID-19). 

Για την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα από την COVID-19 στους πάσχοντες από σακχαρώδη 

διαβήτη ενοχοποιήθηκε η αποδιοργάνωση του ανοσοποιητικού συστήματος (λειτουργική και ποσοτική 

όσον αφορά την έκφραση και έκκριση Τ- λεμφοκυττάρων) που δημιουργεί η υπεργλυκαιμία στους 

ασθενείς αυτούς, η παρουσία χρόνιων επιπλοκών και συννοσηρότητας που επιβαρύνουν τη γενικότερη 

κλινική εικόνα, και η καταιγίδα των κυτταροκινών (αυξημένη φλεγμονή) που είναι χαρακτηριστική 

στους νοσηλευόμενους για COVID-19 ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη. Αυτή η ιδιαίτερα αυξημένη 

παραγωγή και έκκριση φλεγμονωδών κυτταροκινών έχει σημαντική συμβολή στον μετασχηματισμό της 

νόσου COVID-19 από απλή νόσο σε σοβαρή και επιπλεγμένη νοσηρή κατάσταση. 

Τους θεράποντες και ερευνητές εντυπωσίασαν η ιδιαίτερα επιβαρυμένη μεταβολική εικόνα και ο 

αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης των νοσηλευόμενων ασθενών που έπασχαν από διαβήτη. Είχαν 

αρχίσει να τίθενται ερωτήματα σε σχέση με την επίδραση του ίδιου του ιού στα ινσουλινοπαραγωγά β-

κύτταρα του παγκρέατος. (παρατίθενται στο τέλος της επιστολής οι έρευνες και οι μελέτες για την πλήρη 

και έγκυρη ενημέρωση σας).|  

 
Παρόλο που αυτή τη στιγμή τα κρούσματα covid  παρουσιάζουν εκθετική αύξηση ( κρούσματα στις 28 
Οκτωβρίου πάνω από 1500) με τους διασωληνωμένους στις ΜΕΘ να  αυξάνονται ταχύτατα, όπως και τους 
θανάτους που καταγράφονται,  εσείς επιμένετε να κρατάτε σε ισχύ το ΦΕΚ 4011/ΤΒ΄/19.9.2020 
αφήνοντας στην τύχη τους εργαζόμενους που πάσχουν από Σ.Δ.  
 
Μέλη του συλλόγου μας είναι εκτεθειμένα στον ιό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τηλεφωνητές σε κέντρα 
νοσοκομείων λόγω της αδιαλλαξίας των προϊσταμένων ή εργοδοτών τους να τους τοποθετήσουν σε 
καθεστώς τηλεργασίας  , νοσηλευτές σε επείγοντα (ΤΕΠ)  που δεν γνωρίζουν την επισκεψιμότητα και τους 
ασθενείς που αποτελούν ύποπτα κρούσματα της νόσου συνεχίζουν να εργάζονται στην πρώτη γραμμή 
αφού προϊστάμενοι σε νοσοκομεία μετράν με τη μεζούρα (κυριολεκτικά) το μέγεθος του χώρου  που 
εργάζονται οι νοσηλευτές, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι ασθενείς σε ημέρες εφημερίας 
αυξάνονται με απρόβλεπτο ρυθμό , κά. Εργαζόμενοι πάσχοντες σε τέτοιες θέσεις καλούνται να 
εργαστούν, παρόλο που όλες οι έρευνες και οι μελέτες δείχνουν τον κίνδυνο που διατρέχει ο πάσχοντας 
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από τη νόσο του Σ.Δ. Στην πλειονότητά τους οι υπάλληλοι του δημοσίου που πάσχουν από Σ.Δ. συναντούν 
αρνητικές συμπεριφορές από τους προϊσταμένους τους οι οποίοι ακολουθούν τις διατάξεις της 
υπουργικής απόφασης που διαχωρίζει τις παθήσεις σε ενδιάμεσου και αυξημένου κινδύνου.  
 
Σε ότι αφορά το θέμα της διάκρισης περί ρυθμισμένου ή αρρύθμιστού διαβήτη, για την οποία έχει 
τοποθετηθεί επιστημονικά και εμπεριστατωμένα το επιστημονικό σωματείο «Ελληνική Διαβητολογική 
Εταιρεία» με τις υπ’ αριθ. 1405/19.3.2020 και 1409/27.3.2020  , αγνοείτε και το γεγονός ότι,  αυτή τη 
στιγμή, η λίστα αναμονής για την επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό στα δημόσια νοσοκομεία αυξάνεται, 
αφού τα ραντεβού σε μεγάλα νοσοκομεία, όπως ο Ευαγγελισμός, κλείνονται μετά από 4 μήνες! Η 
εκπαίδευση των ατόμων με Σ.Δ. για να επιτευχθεί στο μέγιστο η ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης, να 
μπορεί δηλαδή ο πάσχοντας να αυτορυθμίζεται και να αυτοελέγχεται  επαφίεται στον εθελοντισμό των 
γιατρών μας, που αυτή τη στιγμή έχουν λιγοστέψει εξαιτίας συνταξιοδοτήσεων, θανάτων κ.λπ. Όχι μόνο 
δεν μας προστατεύεται από τον  covid-19 αλλά μας οδηγείται σε πλήρη απορρύθμιση του διαβήτη μας! 
 
Εκτός του γεγονότος ότι  τα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον όγκο των 
πασχόντων, που έχει αυξηθεί, αφού στο πρώτο κύμα πανδημίας τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία δεν 
λειτουργούσαν με κανονική ροή, δεν φροντίσατε ούτε για τους υγειονομικούς πάσχοντες  από Σ.Δ.  που 
βρίσκονται μέσα σε νοσοκομειακούς χώρους με αυξημένο ιικό φορτίο  να τους  εντάξετε στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου. Αστείο είναι το γεγονός ότι εντάσσεται τον διαβήτη στις ομάδες αυξημένου 
κινδύνου  παρά μόνο εάν συνυπάρχει και το ηλικιακό κριτήριο άνω των 65 ετών! Δηλαδή εάν έχουμε 
έναν ρυθμισμένο διαβητικό με συνυπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια (συχνή επιπλοκή) σταδίου 3, που 
δεν έχει ενταχθεί στην αιμοκάθαρση και δεν είναι 65 ετών τον στέλνετε να εργαστεί και να 
κυκλοφορήσει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Κανένα κράτος πρόνοιας για τους πάσχοντες με Σ.Δ.!   
 
 
Σημειώνουμε δε ότι είναι απαράδεκτο οι εργαζόμενοι με Σ.Δ. και εν γένει χρόνια πάσχοντες να καλύπτουν 

τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως μάσκες και αντισηπτικά με ίδια μέσα, εάν λάβουμε υπόψη ότι η 

πλειονότητά τους αμείβεται με πενιχρούς μισθούς, με τους οποίους καλούνται να διαχειριστούν μία από τις 

πλέον κοστοβόρες παθήσεις όπως είναι ο Διαβήτης. Σημειώνουμε, επίσης, ότι το εν λόγω θέμα έχει ήδη 

επισημάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων με Σακχαρώδη Διαβήτη με επιστολή της με 

θέμα : «Ανάγκη προστασίας των ευπαθών ομάδων που εργάζονται στο δημόσιο»  προς εσάς στις 16/7/2020.  

 
Οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη με ευθύνη της ίδιας της Πολιτείας βρίσκονται στο έλεος του Θεού 
και των μέσων αυτοπροστασίας τους.  
 
Κύριοι Υπουργοί,  
 
Ζητούμε να λάβετε τώρα υπόψη σας τις εμπεριστατωμένες προτάσεις που έχουν καταθέσει από την αρχή 
της πανδημίας όλοι οι φορείς που εκπροσωπούν τα άτομα με Σ.Δ. όπως την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κ.α. και 
επιστημονικούς φορείς, που έχουν αποκλειστικό αντικείμενο τους τη νόσο του Σ.Δ. όπως η Ελληνική 
Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) και να λάβετε, έστω και τώρα, τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τους 
πάσχοντες από Σ.Δ. Κάλιο αργά παρά ποτέ λέει ο λαός μας.  
 
Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα ευαισθητοποιηθεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας για την 
τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας. Αυτό που περιμένουμε είναι η Πολιτεία να λάβει συντεταγμένα 
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και οργανωμένα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία μας όπως θα έπρεπε βάσει και της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.   
 
Ήδη θα έπρεπε να έχετε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για τα άτομα με Σ.Δ. που μπορούν να ενταχθούν σε 
καθεστώς τηλεργασίας και να κάνετε το μέτρο υποχρεωτικό όπου μπορεί να εφαρμοστεί. Ούτε αυτό δεν 
έχετε πράξει, ειδικά στον  δημόσιο τομέα, που ο κάθε διευθυντής ΄και προϊστάμενος συμπεριφέρεται 
ανάλογα με την παιδεία  και τη γνώση που έχει γύρω από ζητήματα χρόνιας πάθησης και αναπηρίας.                 
 
 
 
                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                              
 

                 

                        Συμέλα Παπαδοπούλου                                        Δημήτρης Παπαγεωργίου                                                          

              
 
Πίνακας Αποδεκτών:  
-Γραφείο Πρωθυπουργού 
-Πρόεδρο και μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων   
-κ. Ι. Κωτσιόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο 
- κ. Π. Χαραλαμπογιάνν-η Γενικό Γραμματέα ανθρωπίνου δυναμικού δημοσίου τομέα Υπουργείου 
Εσωτερικών  
-Εκπρόσωπο Υπουργείου Υγείας στον ΕΟΔΥ κ. Γκ. Μαγιορκίνης 
-κ. Γ.Πατούλη Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  
-κ. Γ. Δημητριάδη, Πρόεδρο Ελληνικής Διαβητολογικής  Εταιρείας Ε.Δ.Ε.  
-κ Α.   Βρυωνίδου - Μπομποτά, Πρόεδρο Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας –Πανελλήιας Ένωσης 
Ενδοκρινολόγων Ε.Ε.Ε.-Π.Ε.Ε.    
-ΕΣΑμεΑ  
-ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ  

 

*Διεθνείς μελέτες και έρευνες για τη σχέση Covid και Σακχαρώδη Διαβήτη.  

 

Hyperglycemia and Radiological findings of SARS-COv2 in patients with and without Diabetes, 

DiabetesResearch and Clinical Practice (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2020.108185  

 

Awadhesh Kumar Singh, Ritesh Gupta, Amerta Ghosh, Anoop Misra, Diabetes in COVID-19: Prevalence, 

pathophysiology, prognosis and practical considerations, A.K. Singh et al. / Diabetes & Metabolic 

Syndrome: Clinical Research & Reviews 14 (2020) 303e310, 2020 Diabetes India. Published by Elsevier 

Ltd 
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Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) 
Μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και Χρόνιες Παθήσεις (Ε.Σ.Α.μεΑ.) 
 

                                                                             

 

 

                

Θεσσαλονίκη 11/ 11 /2020 

Αρ. Πρωτ. 48 

 Προς : Υπουργό Υγείας  κ. Βασίλη Κικίλια 

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 

 

Θέμα :  Άμεση τροποποίηση του ΦΕΚ 4011 Β’/2020 και ένταξη όλων των πασχόντων από 

Σακχαρώδη Διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 

Ο Σύλλογος Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ιδρύθηκε το 2000 και 

σήμερα απαριθμεί περισσότερα από τρεισήμισι χιλιάδες μέλη, άτομα που πάσχουν από 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, τύπου 2 αλλά και γονείς ανήλικων παιδιών με διαβήτη. 

 

    Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 4011 Β΄/18.09.2020 διατηρείται ο 

αντιεπιστημονικός όρος αρρύθμιστος Σακχαρώδης Διαβήτης και τα ασαφή κριτήρια που 

τέθηκαν σε προηγούμενα ΦΕΚ. 

Με αυτό τον τρόπο είναι αδύνατο να ενταχθούν τα άτομα με Σακχαρώδη διαβήτη στις ομάδες 

αυξημένου κινδύνου,καθώς απαιτείται να συνυπάρχει και δεύτερη προϋπόθεση, δηλαδή μια 

ακόμη πάθηση από τις αναφερόμενες στο ΦΕΚ ή ηλικία άνω των 65 ετών! 

Ειδικά τώρα, που η Θεσσαλονίκη βρίσκεται «στο επίκεντρο της COVID 19» με τα θετικά 

κρούσματα ολοένα να αυξάνονται, επιδιώκουμε να σας μεταφέρουμε την αγωνία και την 

απόγνωση των πασχόντων απο Σακχαρώδη διαβήτη και των οικογενειών τους . 

   Τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι η νόσος COVID-19  προκαλεί την εμφάνιση κετονών 

στον οργανισμό με αποτέλεσμα την κετοξέωση ,ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς ιστορικό 

Σακχαρώδη Διαβήτη , με τους μελετητές να σημειώνουν ότι η κέτωση αυξάνει τις ημέρες 

νοσηλείας και θνησιμότητα. 

Σε πρόσφατη ελληνική μελέτη αναφέρεται ότι « Η σχέση μεταξύ COVID-19 και Σακχαρώδη 

Διαβήτη ,έχει περιγραφεί ώς η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δυό πανδημίες».Η ανωτέρω 

μελέτη αναφέρει πώς ο πραγματικός επιπολασμός του Διαβήτη μπορεί στην πραγματικότητα 

να είναι υψηλότερος από τον εκτιμώμενο. Όπως αναφέρει η ανωτέρω μελέτη, ο SARS-CoV2 

μπορεί να επηρεάσει τον γλυκαιμικό έλεγχο, καθώς, όπως είναι ήδη γνωστό, οποιαδήποτε 

οξεία ασθένεια ή φλεγμονώδης κατάσταση μπορεί να αυξήσει την αντίσταση στην ινσουλίνη 

και, ως εκ τούτου, τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα στους πάσχοντες από Διαβήτη. 

Μάλιστα, μεταξύ 1122 νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19 σε 88 νοσοκομεία των ΗΠΑ, 

περίπου το 40% είχαν Σακχαρώδη Διαβήτη ή ανεξέλεγκτη υπεργλυκαιμία κατά την εισαγωγή 

τους στο νοσοκομείο. 



Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) 
Μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και Χρόνιες Παθήσεις (Ε.Σ.Α.μεΑ.) 
 

  Θέλουμε να επισημάνουμε επίσης ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και περίπλοκο να τεκμηριωθεί 

η καλή ή κακή ρύθμιση του Διαβήτη, καθώς η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, η οποία 

χρησιμοποιείται κατά κανόνα, είναι μέσος όρος γλυκαιμίας τους προηγούμενους 2-3 μήνες και 

συχνά αδυνατεί να αποκαλύψει την πραγματικότητα (συνεχείς υπεργλυκαιμίες και 

υπογλυκαιμίες δίνουν φυσιολογικές τιμές γλυκοζυλιωμένης, ενώ η ρύθμιση μπορεί να είναι 

κάκιστη). Επομένως, η έννοια της «ρύθμισης» του Διαβήτη είναι εξαιρετικά πολυπαραγοντική 

και είναι πρακτικά αδύνατον να τεκμηριωθεί με απλούς και αποδεδειγμένα 

αναποτελεσματικούς τρόπους. 

  Ζητάμε την ένταξη όλων των ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, ειδικά τώρα, 

στις ομάδες αυξημένου κινδύνου βάσει ιατρικής γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού και 

πρόβλεψη για λήψη μέτρων σε όσους συνοικούν με πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη . Στην 

περίπτωση των πασχόντων θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως σε όσους 

υπαλλήλους είναι εφικτό αυτό από τη φύση της εργασίας τους, ενώ σε όσους αυτό δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί, να δίνεται το δικαίωμα ειδικής άδειας.  

Στην περίπτωση όσων εργαζομένων συνοικούν με πάσχοντα από Σακχαρώδη Διαβήτη που 

αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο νόσησης, να δίνεται η δυνατότητα για εργασία back office 

ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το κοινό. 

  Κύριε Υπουργέ, 

Όλοι εμείς οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη παλεύουμε καθημερινά για να 

αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη χρόνια πάθησή μας, για να έχει η ζωή μας ποιότητα 

και υγεία, την οποία δε θα διαπραγματευτούμε σε καμία συνθήκη και συγκυρία! 

Στη δεδομένη χρονική συγκυρία, η πόλη μας βάλλεται στο μέγιστο βαθμό. 

Άνθρωποι με διαβήτη ή/και μέλη των οικογενειών τους, μέλη του Συλλόγου μας, εργάζονται 

στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ακόμη και σε Νοσοκομεία όπως το Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, που 

έχει ορισθεί ως Νοσοκομείο αποκλειστικά για ασθενείς με COVID 19. Οι άνθρωποι με 

σακχαρώδη διαβήτη, λόγο του ΦΕΚ 4011 Β΄/18.09.2020 αδυνατούν να απομακρυνθούν από 

την εργασία τους με κίνδυνο, την ίδια τους τη ζωή. 

Επιτέλους, πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τόσο τις επιστολές του Δευτεροβάθμιου Οργάνου 

μας, της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. όσο και τη δική μας. 

« Οι ζωές μας είναι στα χέρια σας, πρέπει να δράσετε τώρα » 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. του 

Συλλόγου Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

                                             

Χρήστος Δαραμήλας    

 

 



Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) 
Μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και Χρόνιες Παθήσεις (Ε.Σ.Α.μεΑ.) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 

➢ Υφυπουργός Υγείας, κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης 

➢ Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος 

➢ Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος 

➢ Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης 

➢ Πρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, κ. Χρήστο Δαραμήλα 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, κα. Ράπτη Ελένη 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, κ. Καλαφάτης Σταύρος 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, κ. Σιμόπουλος Ευστράτιος  

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, κα. Ευθυμίου Άννα 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, κ. Κούβελας Δημήτριος 

➢ Βουλευτής Β Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, κ. Καράογλου Θεόδωρος 

➢ Βουλευτής Β Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, κ. Αναστασιάδης Σάββας 

➢ Βουλευτής Β Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, κ. Βαρτζόπουλος Δημήτριος 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, 

 κα. Νοτοπούλου Αικατερίνη  

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς,  

κ. Αμανατίδης Ιωάννης 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, 

 κ. Γιαννούλης Χρήστος 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, 

 κ. Ζουράρης Κωνσταντίνος 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, 

 κ. Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος  

➢ Βουλευτής Β Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς,  

κ. Φάμελλος Σωκράτης 

➢ Βουλευτής Β Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς,  

κα. Αυγέρη Θεοδώρα  

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κίνημα Αλλαγής, κ. Καστανίδης Χαράλαμπος 

➢ Βουλευτής Β Θεσσαλονίκης Κίνημα Αλλαγής, κ. Αρβανιτίδης Γεώργιος 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κ. Δελής Ιωάννης 

➢ Βουλευτής Β Θεσσαλονίκης Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κ. Στολτίδης Λεωνίδας 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Ελληνική Λύση, κ. Αβδελάς Απόστολος 

➢ Βουλευτής Β Θεσσαλονίκης Ελληνική Λύση, κ. Χήτας Α Κωνσταντίνος 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Μέρα 25, κ. Βαρουφάκης Γιάνης 

➢ Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Μέρα 25, κα. Αδάμου Κωνσταντίνα 
 

 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=d03ee571-015d-4ecd-9117-de54c6f9509f
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=a4cf96e1-8984-422d-8519-b5bf62479e0d
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=505981d5-5775-451b-bfb0-4760476c0775
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=03e4757b-ddb5-4624-9d0d-f695f535ec70
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=8e826bdc-6daf-471a-b6fc-aa8d00f068fc
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=258255fe-ab95-4a89-a696-a43401550689
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=d58c4c67-86d5-4d14-a37d-a43400d64a50
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=3748608f-bfb7-4ba7-8c4e-e0c99baff2ae
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=5082921e-17ac-4d75-a63b-f799fa6722d7
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=069a3316-27c1-4948-9827-aa8d00d81ecc
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=e9f224d9-16de-4c81-9831-aa8d00ee54c7
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=6a54b198-aaf2-4f20-8d72-f0cb1364263a
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=32741c33-fb45-49c2-8602-a434014e75d8
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=32c16bf0-3283-4ada-bc19-a43400e5a058
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=5e0215a5-a1f9-425a-99d5-a4340143221c
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=ba66f008-ae84-4d5a-ad10-a434014470a0
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=11acdafa-2597-405c-8a67-aa8d00d53106
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=b7d84e07-c593-42ca-a753-5e1b9708a128
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=be36f6c3-3fc0-445c-b8aa-895650a798cf
https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/?MPId=4a87f876-92ab-47c7-8386-a52500ae79b1
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Σύλλογος Διαβητικών Ν.Καστοριάς «Πρόληψη και γνώση» 

 

Καστοριά 17/11/2020 

 

Προς: Υπουργό Υγείας κ.Κικίλια Βασίλη 

 

            Βουλευτή ΝΔ Καστοριάς 

            κ.Τζηκαλάγια Ζήση 

 

            Βουλευτή. Σύριζα Καστοριάς 

            κ.Τελιγιορίδου Ολυμπία 

 

Αξιότιμε κ.Υπουργέ κ.Βουλευτές 

 

Ο Σύλλογος Διαβητικών Ν.Καστοριάς «Προληψη κ γνώση» πληροφορήθηκε οτι 

στο φεκ 4011Β´/ 18-9-2020 δεν εντάσσονται τα ατομα με ΣΔ στις ευπαθείς 

ομάδες. 

Τα άτομα με ΣΔ παλεύουν καθημερινά να αντιμετωπίσουν τη χρόνια πάθησή 

τους γι’αυτο θέλουν την πολιτεία στο πλευρό τους! Η υγεία των ατόμων με ΣΔ 

είναι εύθραυστη,πόσο μάλλον αν προσβληθεί με COVID-19 και εμφανιστούν 

κετόνες στον οργανισμό με αποτέλεσμα την κετοξέωση η οποία είναι 

επικίνδυνη και εμφανίζεται και σε άτομα χωρίς ιστορικο Διαβήτη.  

Επομένως ζητούμε τα άτομα με ΣΔ να ενταχθούν στα άτομα αυξημένου 

κινδύνου βάσει ιατρικής γνωμάτευσης καθώς και λήψη μέτρων για όσους 

συνοικούν με άτομα με ΣΔ. Να δίνεται δυνατότητα εργασίας εξ’αποστάσεως 

καθώς και το δικαίωμα ειδικής άδειας και για όσους συνοικούν με άτομο με 

ΣΔ.Να μπορούν να εργαστούν και αυτοί τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας έτσι 

ώστε να αποφεύγουν την επαφή με κοινό. 

Ελπίζουμε η πολιτεία να λάβει τα απαιτούμενα και απαραίτητα μέτρα ώστε να 

διαφυλαχθεί η υγεία των πασχόντων με ΣΔ. 

 

Με εκτίμηση  

Για το ΔΣ 

 

Ο Πρόεδρος 

Εγγλέζος Εμμανουήλ 

 

Ο Γραμματέας 

Βιτούλας Ανδρέας 



 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ                                                                          Μέλος  Π.Ο.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ 
           Ν.ΔΡΑΜΑΣ                                                                                       
Διοικητήριο- Γραφείο 149                                                                         Μέλος Ε.Σ.Α με Α. 
τηλ.-Fax: 2521351149                                    
Δράμα Τ.Κ. 66100 
http://diavetesdrama.blogspot.gr/                                                         Α.Φ.Μ. : 099741651 
                                                                                                                         Δ.Ο.Υ. : ΔΡΑΜΑΣ 
Αρ.Πρακ:  _132/18 -11-2020  
___________________________________________________________________________ 
  

Προς: Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια 

Κοιν: Πίνακας αποδεκτών 

 

Θέμα: Άμεση τροποποίηση του ΦΕΚ 4011 Β¨/2020 και ένταξη όλων των πασχόντων από 

Σακχαρώδη Διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 

 

Ο Σύλλογος Διαβητικών Ν.Δράμας Ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την Ενημέρωση Εκπαίδευση 

και Πρόληψη για τον Σακχαρώδη Διαβήτη αλλά και τα δικαιώματα των ανθρώπων που 

νοσούν,o Σύλλογος σήμερα απαριθμεί περισσότερα από τα τρείς χιλιάδες μέλη ,άτομα που 

πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 1, Τύπου 2 αλλά και γονείς  ανηλίκων παιδιών με 

διαβήτη. 

Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 4011Β¨/18.09.2020 Διατηρείται ο 

αντιεπιστημονικός όρος αρρύθμιστος Σακχαρώδης Διαβήτης και τα ασαφή κριτήρια που 

τέθηκαν σε προηγούμενο ΦΕΚ. 

Με αυτό τον τρόπο είναι αδύνατο να ενταχθούν τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη στις 

ομάδες ΑΥΞΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, καθώς απαιτείται να συνυπάρχει και δεύτερη προϋπόθεση, 

δηλαδή μια ακόμη πάθηση από τις αναφερόμενες στο ΦΕΚ  ή ηλικία άνω των 65 ετών! 

Ειδικά τώρα που η Δράμα βρίσκεται με πολλά Κρούσματα από τον COVID -19 και με τα 

Θετικά Κρούσματα να Αυξάνονται ,Επιδιώκουμε να σας μεταφέρουμε την αγωνία και την 

Απόγνωση των Πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη και των Οικογενειών τους.  

Τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι η νόσος COVID-19 προκαλεί την εμφάνιση κετονών 

στον οργανισμό με αποτέλεσμα την κετοξέωση, ακάμη και σε ανθρώπους χωρίς   ιστορικό 

Σακχαρώδους Διαβήτη, με τους μελετητές να σημειώνουν ότι η κέτωση αυξάνει τις ημέρες 

νοσηλείας και θνησιμότητα. 

Σε πρόσφατη Ελληνική μελέτη αναφέρεται ότι «Η σχέση μεταξύ COVID-19 και Σακχαρώδη 

Διαβήτη, έχει περιγραφεί ως η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο Πανδημίες». Η ανωτέρω 

μελέτη αναφέρει πως ο πραγματικός επιπολασμός του Διαβήτη μπορεί στην 

πραγματικότητα να είναι υψηλότερος από τον εκτιμώμενο. Όπως αναφέρει η ανωτέρω 

μελέτη,ο SARS-CoV2 μπορεί να επηρεάσει τον γλυκαιμικό έλεγχο, καθώς, όπως είναι ήδη 

γνωστό, οποιαδήποτε οξεία ασθένεια ή φλεγμονώδης κατάσταση μπορεί να αυξήσει την 

αντίσταση στην Ινσουλίνη και, ως εκ τούτου, τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα στους 

πάσχοντες από Διαβήτη. Μάλιστα, μεταξύ 1122 νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19 σε 



88 Νοσοκομεία των ΗΠΑ, περίπου το 40% είχαν Σακχαρώδη Διαβήτη ή ανεξέλεγκτη 

υπεργλυκαιμία κατά την εισαγωγή τους στο Νοσοκομείο. 

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι είναι εξαιρετική δύσκολο και περίπλοκο να τεκμηριωθεί η 

καλή και η κακή ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ,καθώς η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, η οποία 

χρησιμοποιείται κατά κανόνα ,είναι ο μέσος γλυκαιμίας τους προηγούμενους 2-3 μήνες και 

συχνά αδυνατεί να αποκαλύψει την πραγματικότητα (συνεχείς υπεργλυκαιμίες και 

υπογλυκαιμίες  δίνουν φυσιολογικές τιμές γλυκόζυλιωμένης, ενώ η ρύθμιση μπορεί να 

είναι κάκιστη).Επομένως, η έννοια της «ΡΥΘΜΙΣΗΣ» του  Διαβήτη είναι Εξαιρετικά 

πολυπαραγοντική  αναποτελεσματικούς τρόπους. 

Ζητάμε την Ένταξη όλων των Ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΡΑ, 

στις Ομάδες αυξημένου  Κινδύνου βάσει Ιατρικής γνωμάτευσης του θεράποντος Ιατρού και 

πρόβλεψη για λήψη μέτρων σε όσους συνοικούν με πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Στην περίπτωση των πασχόντων θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εργασίας εξ 

αποστάσεως σε όσους υπάλληλους  είναι εφικτό αυτό από τη φύση της εργασίας τους, ενώ 

σε όσους αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί , να δίνεται  το δικαίωμα ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ. 

Στην περίπτωση εργαζόμενοι που συνοικούν με πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και 

αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης, να δίνεται η δυνατότητα για εργασία  back 

office ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το κοινό. 

 

Κύριε  Υπουργέ, 

 

Όλοι εμείς οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη παλεύουμε καθημερινά για να 

αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη Χρόνια Πάθησή μας, για να έχουμε Υγεία και 

Ποιότητα στη Ζωή μας και δεν θα τα Διαπραγματευτούμε ! 

 Άνθρωποι με διαβήτη μέλη  των Οικογενειών του Συλλόγου μας εργάζονται στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας, ακόμη και σε Νοσοκομεία αναφοράς για ασθενείς με COVID-19.Οι 

άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη, λόγω του ΦΕΚ 4011 Β¨/18.09.2020 αδυνατούν να 

απομακρυνθούν από την εργασία τους  με κίνδυνο την ίδια τους τη Ζωή. 

Επιτέλους ,πρέπει να λάβετε  υπόψιν  σας τόσο τις επιστολές του Δευτεροβάθμιου Οργάνου 

μας, της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ .όσο και τη Δική μας 

 

                 «Όλοι εμείς τα Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Είμαστε στα Δικάσας Χέρια!» 

  

                                                                 Με εκτίμηση 

                                                                 Για το Δ.Σ .του 

                                        Συλλόγου Διαβητικών Νομού Δράμας 

                                                                Η πρόεδρος 

 

                                                         Πόλυ Τορούνογλου 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

Βουλευτής  Δράμας  Νέας Δημοκρατίας Μπλούχος Κων/νος kostasblu@hotmail.com                                                             

Βουλευτής  Δράμας ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος Θεόφιλος theophilosxanthopoulos@gmail.com 

 Βουλευτής  Δράμας Κίνημα Αλλαγής Κεφαλίδου Χαρά x.kefalidou@parliament.gr                                                               

  Πρόεδρο Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. Δαραμήλα Χρήστο possasdia@gmail.com                                            

                                                              







Σύλλογος Διαβητικών Π.Ε. Φθιώτιδας                                   Λαμία 19-11-2020 

                    «360°»                                                         Αρ. Πρωτοκόλλου.: 4      

Email:syllogosdiabetikonfthiotidas@gmail.com 

 

 

Προς: Υπουργό Υγείας, 

Κ. Βασίλειο Κικίλια 

 

Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών 

 

Θέμα:   Άμεση τροποποίηση  του ΦΕΚ 4011Β/2020 και ένταξη όλων των 

πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

επιδίωξη της επιστολής αυτής είναι να σας μεταφέρουμε την αγωνία της κοινότητας  

των ατόμων με  Σακχαρώδη Διαβήτη στον νομό της Φθιώτιδας. Από την αρχή της 

πανδημίας  τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη βιώνουν την πλήρη απαξίωση από την 

πλευρά σας στο χρόνιο νόσημα.Μέχρι τώρα σε οποιαδήποτε  υγειονομική 

κρίση, ακόμα και σε περιόδους καύσωνα, οι εγκύκλιοι προστασίας του 

υπουργείου Υγείας συμπεριλάμβαναν, όπως και έπρεπε, τα άτομα με 

Σακχαρώδη Διαβήτη στις πλέον ευπαθείς ομάδες. 

 

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναφέρει, ότι, όχι μόνο υπάρχει σχέση μεταξύ του 

Σακχαρώδη Διαβήτη και COVID -19, αλλά ενισχύουν και τον προβληματισμό για την 

παθοφυσιολογία του COVID -19που οδηγεί σε μείωση, ή, ακύρωση λειτουργίας 

(προσωρινής ή μόνιμης) των Β΄κυττάρων του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. 

 

Τα ισχυρά δεδομένα και οι αναφορές που δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα περιοδικά 

παρουσιάζουν αναμφισβήτητα ιδιαίτερα αυξημένο τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης, 

εφόσον νοσήσουν τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.Συγκεκριμένα από επίκαιρες 

μελέτες σε Κίνα, Ιταλία, Αμερική φαίνεται ότι οκίνδυνος σοβαρής νόσησης 

(διασωλήνωσης) αυξάνεται από 60% έως και 100% στους ασθενείς με 

Σακχαρώδη Διαβήτη.Κατά συνέπεια ο κίνδυνος θανάτου είναι τριπλάσιος στους 

διαβητικούς ασθενείς. Για την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα ενοχοποιείται η 

αποδιοργάνωση του ανοσοποιητικού συστήματος. 

 

Παραβλέποντας και απαξιώνοντας τα προβλήματα των ατόμων με Σακχαρώδη 

Διαβήτη δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Στο νομό της Φθιώτιδας, περίπου 

15.000 επίσημα καταγεγραμμένοι νοσούντες,το βιώνουμε καθημερινά. 

Υπαλλήλους του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και αυτοαπασχολούμενους- 

ελεύθερους επαγγελματίες, μας αναγκάζετε,  καθημερινά, να αντιμετωπίζουμε τον 

υγειονομικό αλλά και τον οικονομικό πόλεμο χωρίς την παραμικρή προστασία.Τον 

υγειονομικό, έχοντας μας εκτεθειμένους  στον κίνδυνο του COVID, και τον 



οικονομικό, όταν μη εντάσσοντας μας στις ευπαθείς ομάδες, ο υπάλληλος του 

ιδιωτικού τομέα και ο αυτοαπασχολούμενος- ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να 

ενταχθεί σε καμία ρύθμιση του κράτους πρόνοιας. 

 

   Συνεχίζεται να επιμένετε  να κρατάτε σε ισχύ το ΦΕΚ 4011/Τ.Β΄/19.09.2020  

αφήνοντας τις ζωές μας στην τύχη.Μέλη του συλλόγου μας είναι μόνιμα εκτεθειμένα 

στον ιό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τραυματιοφορείς στα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ περιστατικά στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, υπαλλήλους των ΕΛΤΑ στην πρώτη γραμμή,στα σώματα 

Ασφαλείας κ.α.Εργαζόμενοι πάσχοντες καλούνται να εργαστούν στην πρώτη 

γραμμή,παρόλο που ο κίνδυνος από την νόσο είναι πολύ μεγάλος. Οι προϊστάμενοι 

τους, ακολουθώντας της διατάξεις της υπουργικής απόφασης, δείχνουν αρνητική 

συμπεριφορά και καμία διαλλακτικότητα. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

δεν επιλέξαμε να έχουμε Σακχαρώδη Διαβήτη, βιώνουμε έναν διαρκή αγώνα για μια 

αξιοπρεπή  καθημερινότητα. Σε ομάδα υψηλού κινδύνου δεν είναι μόνο ο 

διαβητικός άνω των 65 ετών. Είναι τα παιδάκια με συνεχή παρακολούθηση 

και επαγρύπνηση από τους γονείς. Είναι οι έφηβοι που λιποθυμούν στο 

σχολείο χωρίς καμία παροχή βοήθειας λόγω έλλειψης σχολικού νοσηλευτή. 

Είμαστε όλοι εμείς στην παραγωγική ηλικία  των 25-60 που παλεύουμε με 

την σύριγγα ή την αντλία. Είμαστε όλοι εμείς, που μέσα από 

αγώνεςπροσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να ενταχθούμε στην κοινωνία χωρίς 

ταμπού και τα καταφέραμε. Σας καλούμε για μία ακόμη φορά να κατανοήσετε την 

σκληρή πραγματικότητα  που επιφέρει το χρόνιο νόσημα και να μην υποβαθμίζετε 

ακόμα περισσότερο την όποια ποιότητα ζωής μπορεί να έχουμε. Αφουγκραστείτε 

την αγωνία των εργαζομένων και των οικογενειών μας και βοηθήστε μας να 

προσαρμοστούμε στα καινούργια δεδομένα που επιτάσσει  η πανδημία. 

Συνταχθείτε με τις σύγχρονες επιταγές της Ιατρικής και Πανεπιστημιακής 

κοινότητας, χωρίς να μας τοποθετείτε σε ευπαθή ομάδα Β’ κατηγορίας. 

Αντιμετωπίστε μας με τον τρόπο που μας αξίζει. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περεταίρω πληροφορία ή διευκρίνιση 

 

 

Με εκτίμηση 

Για το ΔΣ του Συλλόγου Διαβητικών Π.Ε. Φθιώτιδας «360°» 

 

Η Πρόεδρος 

Βασιλική Παπαρούνα 

6945048290 

 

 

 

 



 

      ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 

➢ Υφυπουργός Υγείας, κ. Κοντοζαμάνης Βασίλειος  

➢ Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Σταϊκούρας Χρήστος 

➢ Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Κοτρωνιάς Γεώργιος 

➢ Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χειμάρας Θεμιστοκλής 

➢ Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Οικονόμου Ιωάννης 

➢ Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Σαρακιώτης Ιωάννης 

➢ Πρόεδρος ΕΣΑμΕΑ, κ. Βαρδακαστάνης Ιωάννης 

➢ Πρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, κ. Δαραμίλας Χρήστος 

➢ Πρόεδρος Συλλόγου Διαβητικών Φθιώτιδας «360ο», κα Παπαρούνα Βασιλική 



   

 
 

 

Προς : Υπουργό Υγείας  κ. Βασίλη Κικίλια                                  Xανιά 20/11/2020 

  

  

 

 

Θέμα :  Άμεση τροποποίηση του ΦΕΚ 4011 Β’/2020 και ένταξη όλων των 

πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Ο Σύλλογος Διαβητικών Κρήτης μετρά πάνω από 26 χρόνια λειτουργίας και έχει 

περισσότερα από 700 ενεργά μέλη εκ των οποίων η πλειοψηφία έχει διαβήτη τύπου 2. 

    Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ4011 Β΄/18.09.2020 

διατηρείται ο αντιεπιστημονικός όρος αρρύθμιστος Σακχαρώδης Διαβήτης και τα 

ασαφή κριτήρια που τέθηκαν σε προηγούμενα ΦΕΚ. 

Τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη δεν υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου 

σύμφωνα με το ΦΕΚ4011 Β΄/18.09.2020 βάζοντας όριο την συνύπαρξη και άλλων 

παθήσεων και την ηλικία άνω των 65 ετών. 

Χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή ειδικά στις δύσκολες μέρες που 

διανύουμε λόγω covid-19 . Η συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη στη χώρα μας 

παρουσιάζει μία εντυπωσιακή αύξηση και σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ οι 

πάσχοντες για το έτος 2019 φτάνουν περίπου το ένα εκατομμύριο ! 

Παρόλα αυτά το υπουργείο υγείας ακόμα και την παγκόσμια ημέρα του διαβήτη 

αγνόησε όλους τους λόγους για τους οποίους οι παγκόσμιες ημέρες καθιερώνονται 

και ταυτόχρονα και όλους τους πάσχοντες και δεν αναφέρθηκε καθόλου.  

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ κατά την διάρκεια των 

18 και πλέον μηνών προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία κανένα 

αποτέλεσμα και καμία προσπάθεια δεν έτυχε επίλυσης και ειδικά στον καιρό της 

πανδημίας που οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή υψηλού κινδύνου. 

Κύριε Υπουργέ,  



   

 
 

 

Ιδιαιτέρας προσοχής χρειάζονται όχι μόνο τα άτομα που εργάζονται σε χώρους  

ιδιαίτερης επικινδυνότητας αλλά και οι συνοικούντες με αυτούς και για το λόγο αυτό 

ζητάμε να ληφθούν έστω και καθυστερημένα ιδιαίτερα μέτρα φροντίδας και 

προστασίας των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, για μία καλύτερη ποιότητα ζωής 

γενικώς και ασφαλέστερη καθημερινότητα. 

Επιτέλους, πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τόσο τις επιστολές του Δευτεροβάθμιου 

Οργάνου μας, της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. όσο και τη δική μας. 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας , 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Διαβητικών Κρήτης 

Η πρόεδρος                                                                                                Ο γραμματέας 

Μαρία Σγουρού                                                                             Γιώργος Δασκαλάκης 

















 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                Κομοτηνή 20-11-2020 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΖΩΙΔΗ 14                                                            Α.Π : -8- 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 

ΤΗΛ. 2531086009                                                                                                       Π Ρ Ο Σ 

ΚΙΝ.6985761968                                                                      - Τον κ.Υπουργό Υγείας ΚΙΚΙΛΙΑ Βασίλειο 

e-mail: glykoskosmos@gmail.com                              - Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παν. 

 

Θ Ε Μ Α : 'Αμεση τροποποίηση της υπ. αριθμ 37095/1436  Κοινής Υπουργικής Απόφασης που    

                    δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4011Β΄/18-09-2020 των ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη   

                    διαβήτη στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.* 

 

 

ΣΧΕΤ: Α) Υπ. αριθμ 507 από 22-09-2020 επιστολή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 

            Β) Υπ. αριθμ 43 από 29-10-2020 επιστολή του συλλόγου Διαβητικών Αθηνών. 

            Γ)  Υπ. αριθμ  28 από 11-11-2020 επιστολή του συλλόγου διαβητικών Θεσσαλονίκης. 

 

- Παρά τις επανειλλημένες οχλήσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ από μήνα Μάρτι τρέχοντος έτους, ότι στην 

ανωτέρω ΚΥΑ δεν υφίσταται πρόθεση εκ μέρους των συναρμόδιων υπουργείων για λήψη μέτρων 

περί προστασίας των ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη αλλά και των μελών 

οικογενειών τους 

 

Στο συγκεκριμένο ανωτέρω ΦΕΚ  αναφέρεται ο όρος * αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης* με 

ασαφή κριτήρια όπως και στα προηγούμενα ΦΕΚ, με αποτέλεσμα ο κάθε εργαζόμενος με 

σακχαρώδη διαβήτη να αδυνατεί να ενταχθεί στις ομάδες υψηλού κινδύνου , καθώς πρέπει να 

συνυπάρχει και δεύτερη προυπόθεση ή μία πάθηση που αναφέρεται στην συγκεκριμένη ΚΥΑ, ή η 

ηλικία των 65 ετών. 

 

Είναι γνωστό σε όλους ότι σύμφωνα με τα δεδομένα κια τις επιστημονικές αναφορές , διαφαίνεται 

σχετικά να ελλοχεύει ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό SARS-COV-2,αλλά και αύξηση του κινδύνου 

νόσησης των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη. Συγκεκριμένα, όσοι πάσχουν από σακχαρώδη 

διαβήτη – με διάκριση του όρου περί ρυθμισμένου ή αρρύθμιστου διαβήτη- , αδυνατούν λόγω της 

πανδημίας να επισκεφθούν θεράποντα ιατρό, δημόσιο νοσοκομείο, κ.π., με αποτέλεσμα ο 

πάσχοντας να μην λαμβάνει ανάλογη θεραπευτική αγωγή , να μην υφίσταται αυτορύθμιση ή 

αυτοέλεγχος του σακχαρώδη διαβήτη κ.λ.π . 

 

-Με λίγα λόγια, αντί να θεραπευτούν οι πάσχοντες έστω και εν μέσω πανδημίας, με την ανωτέρω 

απένταξη των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη από τις ομάδες υψηλού κινδύνου, συνεχίζουν να 

εργάζονται με όλους τους κινδύνους που υφίστανται  χωρίς να υπάρχει κράτος πρόνοιας ! Πόσο 
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«ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ» 
ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 5 – ΤΚ 26222 

Τηλ/fax: 6934030028 /2610362127 
E-MAIL: zwiglikiapatras@hotmail.com 

 

                           

                                                                                               Πάτρα :22/11/2020    
                                                                                              Αρ.Πρωτοκόλου :1750 
 
 
Προς : Υπουργό Υγείας  κ. Βασίλη Κικίλια 

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 

 

Θέμα :  Άμεση τροποποίηση του ΦΕΚ 4011 Β’/2020 και ένταξη όλων των 
πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες. 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ» , ιδρύθηκε το 
2013 και σήμερα απαριθμεί 175 εγγεγραμμένα  άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 1, τύπου 2 αλλά και γονείς ανήλικων παιδιών με διαβήτη. 

 
    Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 4011 Β΄/18.09.2020 
διατηρείται ο αντιεπιστημονικός όρος αρρύθμιστος Σακχαρώδης Διαβήτης και τα ασαφή 
κριτήρια που τέθηκαν σε προηγούμενα ΦΕΚ. 

Με αυτό τον τρόπο είναι αδύνατο να ενταχθούν τα άτομα με Σακχαρώδη διαβήτη στις 
ομάδες αυξημένου κινδύνου, καθώς απαιτείται να συνυπάρχει και δεύτερη προϋπόθεση, 
δηλαδή μια ακόμη πάθηση από τις αναφερόμενες στο ΦΕΚ ή ηλικία άνω των 65 ετών! 

Ειδικά τώρα, που και η Αχαία βρίσκεται «στο επίκεντρο της COVID 19» με τα θετικά 
κρούσματα ολοένα να αυξάνονται, επιδιώκουμε να σας μεταφέρουμε την αγωνία και την 
απόγνωση των πασχόντων από Σακχαρώδη διαβήτη και των οικογενειών τους . 

   Τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι η νόσος COVID-19  προκαλεί την εμφάνιση 
κετονών στον οργανισμό με αποτέλεσμα την κετοξέωση ,ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς 
ιστορικό Σακχαρώδη Διαβήτη , με τους μελετητές να σημειώνουν ότι η κέτωση αυξάνει 
τις ημέρες νοσηλείας και θνησιμότητα. 
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Σε πρόσφατη ελληνική μελέτη αναφέρεται ότι « Η σχέση μεταξύ COVID-19 και 
Σακχαρώδη Διαβήτη ,έχει περιγραφεί ώς η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δυό 
πανδημίες». Η ανωτέρω μελέτη αναφέρει πώς ο πραγματικός επιπολασμός του 
Διαβήτη μπορεί στην πραγματικότητα να είναι υψηλότερος από τον εκτιμώμενο. 
Όπως αναφέρει η ανωτέρω μελέτη, ο SARS-CoV2 μπορεί να επηρεάσει τον 
γλυκαιμικό έλεγχο, καθώς, όπως είναι ήδη γνωστό, οποιαδήποτε οξεία ασθένεια ή 
φλεγμονώδης κατάσταση μπορεί να αυξήσει την αντίσταση στην ινσουλίνη και, 
ως εκ τούτου, τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα στους πάσχοντες από Διαβήτη. 
Μάλιστα, μεταξύ 1122 νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19 σε 88 νοσοκομεία 
των ΗΠΑ, περίπου το 40% είχαν Σακχαρώδη Διαβήτη ή ανεξέλεγκτη 
υπεργλυκαιμία κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. 

  Θέλουμε να επισημάνουμε επίσης ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και περίπλοκο να 
τεκμηριωθεί η καλή ή κακή ρύθμιση του Διαβήτη, καθώς η γλυκοζυλιωμένη 
αιμοσφαιρίνη, η οποία χρησιμοποιείται κατά κανόνα, είναι μέσος όρος γλυκαιμίας τους 
προηγούμενους 2-3 μήνες και συχνά αδυνατεί να αποκαλύψει την πραγματικότητα 
(συνεχείς υπεργλυκαιμίες και υπογλυκαιμίες δίνουν φυσιολογικές τιμές 
γλυκοζυλιωμένης, ενώ η ρύθμιση μπορεί να είναι κάκιστη). Επομένως, η έννοια της 
«ρύθμισης» του Διαβήτη είναι εξαιρετικά πολυπαραγοντική και είναι πρακτικά αδύνατον 
να τεκμηριωθεί με απλούς και αποδεδειγμένα αναποτελεσματικούς τρόπους. 

  Ζητάμε την ένταξη όλων των ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, 
ειδικά τώρα, στις ομάδες αυξημένου κινδύνου βάσει ιατρικής γνωμάτευσης του 
θεράποντος ιατρού και πρόβλεψη για λήψη μέτρων σε όσους συνοικούν με πάσχοντες 
από Σακχαρώδη Διαβήτη . Στην περίπτωση των πασχόντων θα πρέπει να δίνεται η 
δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως σε όσους υπαλλήλους είναι εφικτό αυτό από τη 
φύση της εργασίας τους, ενώ σε όσους αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, να δίνεται το 
δικαίωμα ειδικής άδειας.  

 

Στην περίπτωση όσων εργαζομένων συνοικούν με πάσχοντα από Σακχαρώδη 
Διαβήτη που αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο νόσησης, να δίνεται η δυνατότητα για 
εργασία back office ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το κοινό. 

 

 

 



Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) Μέλος της 
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και Χρόνιες Παθήσεις (Ε.Σ.Α.μεΑ.)   Σελίδα 3 
 

 

 

 

 

 

  Κύριε Υπουργέ, 

Όλοι εμείς οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη παλεύουμε καθημερινά για να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη χρόνια πάθησή μας, για να έχει η ζωή μας 
ποιότητα και υγεία, την οποία δε θα διαπραγματευτούμε σε καμία συνθήκη και συγκυρία! 

Στη δεδομένη χρονική συγκυρία, η πόλη μας είναι σε μία διαρκή εγρήγορση. 

 

Άνθρωποι με διαβήτη ή/και μέλη των οικογενειών τους, μέλη του Συλλόγου μας, 
εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ακόμη και σε Νοσοκομεία όπως το ΠΓΝΠ 
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ, που έχει ορισθεί ως Νοσοκομείο αναφοράς αλλά και στο ΓΝΠ 
ΟΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ . Οι άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη, λόγο του ΦΕΚ 4011 
Β΄/18.09.2020 αδυνατούν να απομακρυνθούν από την εργασία τους με κίνδυνο, την ίδια 
τους τη ζωή. 

Επιτέλους, πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τόσο τις επιστολές του Δευτεροβάθμιου 
Οργάνου μας, της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. όσο και τη δική μας. 

« Οι ζωές μας είναι στα χέρια σας, πρέπει να δράσετε τώρα » 

 
 
 
 
 

 

 

                       Με εκτίμηση 
 

Η Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας 
        Γούλα Βασιλική                                  Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης 
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   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 
➢ Υφυπουργός Υγείας, κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης 
➢ Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, κ. Ιωάννης 

Κωτσιόπουλος 
➢ Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος 
➢ Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης 
➢ Πρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, κ. Χρήστο Δαραμήλα 
➢  Βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας κ.Τσιγκρής Άγγελος  
➢ Βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας  κ.Κατσανιώτη Ανδρέα 
➢ Βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας κ.Φωτήλα Ασημάκη 
➢ Βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας  κα.Αλεξοπούλου Χριστίνα 
➢ Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα κ.Τσίπρας Αλέξιος 
➢ Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα κα.Αναγνωστοπούλου Αθανασία 
➢ Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα κ.Μάρκου Κωνσταντίνο 
➢ Βουλευτής Αχαΐας Κινήματος Αλλαγής  κ.Παπανδρέου Γεώργιο 
➢ Βουλευτής Αχαΐας Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος  κ.Καραθανασόπουλος 

Νικόλαος 
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Αρ. Πρωτ: 44 
Αθήνα: 23/11/2020 

    
                                                                                   Ανοιχτή Επιστολή ΣΥ.Δ.Α.  
                                                           Προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας                      
                                                                                          
 

                                                         
               

Θέμα : «Ο ΣΥ.Δ.Α. καταγγέλλει τη σιγή και την έλλειψη πολιτικών για την νόσο του Σ.Δ. – Σταματήστε 
να μας θεωρείτε αόρατους πολίτες.»  
 
 
Kύριε Υπουργέ 
Κύριε Υφυπουργέ,  
 
, 
Σε συνέχεια του πρόσφατου Δελτίου Τύπου της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων 

με Σακχαρώδη Διαβήτη(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) με θέμα: Αόρατοι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη 

για το υπουργείο Υγείας , ο Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας (ΣΥ.Δ.Α)ιδρυτικό μέλος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και 
μάχιμος σύλλογος επί 23 συναπτά έτη για την ενημέρωση της διαβητικής κοινότητας και της ελληνικής 
κοινωνίας για τον σακχαρώδη διαβήτη εκφράζει την απογοήτευσή του και την έκπληξή του για τη σιγή 
που έχετε επιδείξει και το  κενό των στοχευμένων πολιτικών  για τον Σακχαρώδη Διαβήτη από την 
έναρξη της θητεία σας στην  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.  
 
Στον απόηχο της 14ης Νοεμβρίου 2020, το μόνο που έχετε επιδείξει ως Υπουργείο Υγείας ήταν ένα δελτίο 
τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη ,ενώ η διαβητική κοινότητα που αριθμεί πάνω από 
1.000.000 πάσχοντες, από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με ζωτικά 
προβλήματα, που αφορούν όλες τις πτυχές της εργασιακής, κοινωνικής οικογενειακής τους ζωής 
συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που συναντούν στα υποστελεχωμένα Διαβητολογικά Κέντρα και 
Ιατρεία.  
 
Το Υπουργείο Υγείας και η πολιτική ηγεσία του έχει επιδείξει έως και σήμερα σιγή ιχθύος, ακόμη και για το 
μέγιστο ζήτημα που απασχολεί τη διαβητική κοινότητα από την αρχή της πανδημίας, και αφορά στην 
απουσία προστατευτικών πολιτικών για τους εργαζόμενους πάσχοντες από Σ.Δ. και τις οικογένειές τους 
από την πανδημία. Απορούμε για αυτό το κενό στοχευμένων πολιτικών για μία ευπαθή ομάδα που είναι 
εκτεθειμένη στην επικινδυνότητα της νόσου covid -19 βάσει επιστημονικών ερευνών και μελετών.  
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Κύριοι Υπουργοί,  
από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα, έχετε αγνοήσει επιδεικτικά τις επιστολές, που έχουν σταλεί 
από την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, που εκπροσωπεί δεκάδες συλλόγους ατόμων με Σ.Δ. της χώρας, του ΣΥ.Δ.Α. με 
τελευταία την υπ’ αριθ  43/29.10.2020   επιστολή με θέμα «Η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων Covid 19 
απαιτεί τη λήψη ισχυρών προστατευτικών μέτρων για τους εργαζόμενους με Σ.Δ τώρα!» και πρωτίστως τις 
θέσεις της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ), του πλέον έγκριτου επιστημονικού σωματείου για 
τον Σακχαρώδη Διαβήτη, όπως αποτυπώνονται στις υπ’ αριθ . 1405/19.3.2020 και 1409/27.3.2020 
επιστολές της. 
 
Η αδιαφορία σας  εκθέτει ανεπανόρθωτα τους εργαζόμενους με Σακχαρώδη Διαβήτη και τις οικογένειές 
τους,  τους οποίους στο δεύτερο κύμα της πανδημίας τους εντάξατε με το τελευταίο σχετικό ΦΕΚ ΤΒ΄ Αρ. 
4011/19.9.2020  στις παθήσεις ενδιάμεσου κινδύνου,  με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι με Σ.Δ. ακόμα και 
σε θέσεις μεγάλης επικινδυνότητας όπως υγειονομικό προσωπικό σε ΤΕΠ νοσοκομείων , σχολικοί 
νοσηλευτές, εργαζόμενοι σε θέσεις με επαφή με το κοινό να μην απολαμβάνουν ούτε καν το δικαίωμα 
της τηλεργασίας.   
 
Στην παρούσα επιστολή επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 44/29.11.2020  επιστολή του ΣΥ.Δ.Α. για την 
ενημέρωσή σας έστω και τώρα.  
 
Αναμένουμε έστω και την ύστατη αυτή στιγμή  μία απάντηση, που ποτέ δεν έχει δοθεί ΄στο βομβαρδισμό 
των επιστολών μας, πριν θρηνήσουμε ανθρώπους που πάσχουν από Σ.Δ.που αγωνίζονται σκληρά για να 
κερδίσουν το ψωμί τους και να προστατεύσουν την υγεία τους. Φτάνει πια! 
 
 
                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                              
 

                 

                        Συμέλα Παπαδοπούλου                                        Δημήτρης Παπαγεωργίου                                                          

              
 
Συνημμένα: 1. Υπ’ αριθ πρωτο 43/29.10.2020 επιστολή ΣΥΔΑ  
 
 
Πίνακας Αποδεκτών:  
-Γραφείο Πρωθυπουργού 
-Πρόεδρο και μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων   
-κ. Ι. Κωτσιόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας  
- -Εκπρόσωπο Υπουργείου Υγείας στον ΕΟΔΥ κ.κ Σωτήρη Τσιόδρα, Γκ. Μαγιορκίνη,  
-κ. Γ. Πατούλη Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  
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-κ. Γ. Δημητριάδη, Πρόεδρο Ελληνικής Διαβητολογικής  Εταιρείας Ε.Δ.Ε.  
-ΕΣΑμεΑ  
-ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ  

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ 

         ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

Παρμενίωνος 32,  

60100 Κατερίνη 

Ν.Πιερίας.  

Επικοινωνία:  

23510 47781 

6974 80 90 60 

diabetessocietypieria@gmail.com 

Κατερίνη, 25/11/2020.  

Αρ.Πρωτ: 109. 

 

Προς Αξιότιμο Υπ. Υγείας, 

κ. Βασίλη Κικίλια.  

 

Θέμα: Διαμαρτυρία του Συλλόγου Διαβητικών Ν.Πιερίας.  
 

 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

 
Με λύπη και οργή διαπιστώσαμε πως σιγήσατε προκλητικά 

κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του 
Σακχαρώδη Διαβήτη, που εορτάζεται την 14η Νοεμβρίου, τη 
γενέθλιο ημέρα του Καναδού Νομπελίστα Frederick Banting, ο 
οποίος μαζί με τον Charles Best, το 1921 συνέλαβε την ιδέα που 
οδήγησε στην ανακάλυψη της ινσουλίνης, χαρίζοντας ζωή σε όλους 
τους μελλοντικούς ανθρώπους με Διαβήτη. 
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Για την ενημέρωσή σας θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε πως η 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη θεσπίστηκε (το 
1991) από τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη και από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας και αργότερα, το 2006, αναγνωρίστηκε ως 
επίσημη ημέρα των Ηνωμένων Εθνών. Αποτελεί τη μεγαλύτερη 
καμπάνια αφύπνισης και ευαισθητοποίησης για τον Σακχαρώδη 
Διαβήτη, τη σύγχρονη μάστιγα, που εξαπλώνεται με επιδημικούς 
χαρακτήρες και απειλεί όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας, 
σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει αποδέκτες δισεκατομμύρια 
ανθρώπους σε όλες τις χώρες του κόσμου.  

 
Η Παγκόσμια Ημέρα καθιερώθηκε με σκοπό να αποτυπώσει, 

αφενός, τον προβληματισμό για την κλιμακούμενη συχνότητα της 
εμφάνισης του Σακχαρώδη Διαβήτη, ο οποίος εξαπλώνεται 
ακάθεκτος σε όλο τον κόσμο και απασχολεί πολλά εκατομμύρια 
συνανθρώπων μας και αφετέρου για να υπενθυμίζει στις 
κυβερνήσεις των κρατών πως για να αναχαιτιστεί ο επιπολασμός 
του θα πρέπει να ληφθούν άμεσα προληπτικά μέτρα από τα 
συστήματα υγείας. 

 
Το μήνυμα όμως της Παγκόσμιας Ημέρας στην Ελλάδα δεν βρήκε 

αποδέκτες, καθώς με τα μέχρι σήμερα δεδομένα φαίνεται πως στη 
χώρα μας, υπάρχει ένας εντυπωσιακός τριπλασιασμός της 
συχνότητας εμφάνισης του Διαβήτη, τα τελευταία τριάντα χρόνια 
και σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ από την 
ΗΔΙΚΑ για το 2019 οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα 
μας άγγιξαν περίπου το 1.000.000. 

 
Ο αριθμός αυτός γίνεται πολύ πιο ανησυχητικός, αν σ’ αυτόν 

συνυπολογίσουμε και ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που 
πάσχει και δεν το γνωρίζει! 

 
Κανένα από τα παραπάνω στοιχεία, όπως αποδείχτηκε, δεν άξιζε 

την προσοχή της ηγεσίας του Υπουργείου που, χωρίς να προβεί έστω 
σε μια ανακοίνωση, απαξίωσε κυριολεκτικά τον συμβολικό 
εορτασμό της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Σακχαρώδη 
Διαβήτη! 

 
Βέβαια αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσατε να πείτε τη 

συγκεκριμένη ημέρα, τη στιγμή που κανένα από τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με Σακχαρώδη 



Διαβήτη δεν έχει επιλυθεί, ενώ και κατά την περίοδο της 
πανδημίας της COVID-19 δεν υπάρχει πρόνοια για την 
προστασία των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη και των 
οικογενειών τους.  

 
Όπως είναι γνωστό, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, επανειλημμένα, σας έχει 

ενημερώσει για την επικινδυνότητα της πολιτικής που ακολουθείτε, 
καθώς, βάσει των επιστημονικών μελετών, ο Σακχαρώδης Διαβήτης 
αποτελεί μία από τις κυριότερες παθήσεις όσων έχουν μολυνθεί από 
τον νέο κορωνοϊό, με τα ποσοστά να φτάνουν ακόμη και το 40%. 

 
Επιπλέον, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε πως οι πάσχοντες από 

Σακχαρώδη Διαβήτη δεν ανήκουν μόνο στην ηλικιακή ομάδα άνω 
των 65 και δεν πάσχουν μόνο οι συνταξιούχοι. Ο Σακχαρώδης 
Διαβήτης αφορά όλες τις ηλικίες, αφορά μαθητές, σπουδαστές, 
φοιτητές, εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 
ελεύθερους επαγγελματίες, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.  

 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Επιτέλους ήρθε η ώρα να ακούσετε όλους εμάς τους 

πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και να σταθείτε δίπλα 
μας, χωρίς να μας αγνοείτε, όπως συμβαίνει μέχρι και σήμερα, 
την ώρα μάλιστα που εσείς ο ίδιος δηλώσατε δημοσίως ότι 
μέλος της οικογένειάς σας πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη.  

 
Η προστασία όλων ημών που πάσχουμε από Σακχαρώδη 

Διαβήτη θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και 
υποχρέωσή σας. 

 
Ως φορέας, που εκπροσωπεί τους πάσχοντες από Σακχαρώδη 

Διαβήτη στην Πιερία, σας διαμηνύουμε και σας διαβεβαιώνουμε 
πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να αντιμετωπιστούν 
όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τον χώρο του Διαβήτη, 
ιδιαίτερα στις δύσκολες συγκυρίες που βιώνουμε και απαιτούν 
κοινωνική ευαισθησία και πρόνοια! 

 
Η  υγεία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη! 
 
Ελπίζουμε μέσα από την επιστολή διαμαρτυρίας μας να πάψετε να 

μας αγνοείτε και ελπίζουμε να γίνουμε, επιτέλους, «ορατοί» στην 



ηγεσία του Υπουργείου, που προκλητικά αδιαφορεί για όλους 
εμάς! 

 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 

 
Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος Σωτηρία Ουσταμπασίδου 
Και το Δ.Σ. του Συλλόγου Διαβητικών Ν.Πιερίας.  


