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Αθήνα, 15/2/2021 

                 Αρ. Πρωτ.: 63 
 

Προς: -Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια 
           -Πρόεδρο και Μέλη Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19 
           -Πρόεδρο και Μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών 
 
 

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 
 
 
Θέμα: Επιτακτική ανάγκη έναρξης του εμβολιασμού των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη έναντι 

της COVID-19 
 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι Πρόεδροι και Μέλη των Επιτροπών, 
 

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 τη συντριπτική πλειοψηφία 
των ανθρώπων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας, έχοντας κάτω από την 
ομπρέλα της, πανελλαδικά, 26 πρωτοβάθμια σωματεία/συλλόγους. 

  
Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, με περισσότερα από 23 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς παρουσίας στη 

χώρα μας, έχει ως κύριους στόχους της αφενός την ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση των 
ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, αλλά και του γενικότερου πληθυσμού και αφετέρου την 
προστασία και διεκδίκηση των αυτονόητων και νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 
Εδώ και έναν περίπου χρόνο, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την 

προστασία των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη έναντι της λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό. 
Δυστυχώς, όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο δεν εισακουστήκαμε, ούτε εμείς ούτε και οι αρμόδιοι 
επιστημονικοί φορείς που άπτονται του Σακχαρώδη Διαβήτη, όπως η Ελληνική Διαβητολογική 
Εταιρεία, αλλά φτάσαμε στο σημείο τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη να μην τυγχάνουν ουδεμίας 
προστασίας με αποτέλεσμα να εργάζονται ακόμη και στην πρώτη γραμμή χωρίς ούτε καν το 
δικαίωμα της τηλε-εργασίας, σύμφωνα με το ισχύον ΦΕΚ 4011 Β’/18.9.2020. 

 
Και όλα τα παραπάνω συμβαίνουν, όταν οι μελέτες, για τις οποίες επανειλημμένα έχουμε 

ενημερώσει το υπουργείο Υγείας, δείχνουν ότι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη 
αντιμετωπίζουν έως και τριπλάσιο κίνδυνο σοβαρής έκβασης της λοίμωξης COVID-19, με μελέτες 
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από τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες περιοχές να αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο 
διασωλήνωσης και θανάτου σε ποσοστό 60 – 100%! Παράλληλα, τα δεδομένα από τη χώρα μας 
αναφέρουν ότι ένα 10% όσων έχουν νοσήσει από τον κορωνοϊό πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη, 
ενώ παγκοσμίως γίνεται μία προσπάθεια από έγκριτους διεθνούς φήμης επιστήμονες προς αυτήν 
την κατεύθυνση, καθώς η λοίμωξη από την COVID-19 προκαλεί κετοξέωση ακόμη και σε 
ανθρώπους που νόσησαν αλλά δεν είχαν διαγνωσμένο Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Τα κρούσματα αυξάνονται για ακόμη μία φορά και περιοχές της Ελλάδας μπαίνουν σε σκληρό 
lockdown, όπως η Πάτρα και η Αττική, ενώ ερωτήματα υπάρχουν και για άλλες μεγάλες πόλεις της 
χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη. 

Μέσα σε όλο αυτό το εκρηκτικό τοπίο το οποίο έχει διαμορφωθεί για τους πάσχοντες από 
Σακχαρώδη Διαβήτη, ακόμη και η ένταξή τους, όπως άλλωστε συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, ως 
ευπαθής ομάδα και η προτεραιοποίησή τους στον εμβολιασμό έναντι της COVID-19, γεγονός που 
επιβεβαίωναν τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, πάει … περίπατο! 

Η πλατφόρμα άνοιξε και οι εμβολιασμοί ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου για τους 
πολίτες 60 – 64 ετών, ενώ παράλληλα άνοιξε η πλατφόρμα για τους πολίτες 75 – 79 ετών, αλλά 
καμία ενημέρωση δεν υπάρχει για τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο 
Σακχαρώδης Διαβήτης, με αποτέλεσμα να αισθάνονται για ακόμη μία φορά «αόρατοι» από το 
υπουργείο Υγείας, όπως ακριβώς αόρατοι ήταν και σε ό,τι αφορά την προστασία τους από τη 
λοίμωξη του νέου κορωνοϊού. Και αυτό γιατί επιπροσθέτως, όπως σας έχει ήδη αναφέρει με 
επιστολή της η Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία (Αρ. Πρωτ.: 226/12.2.2021), δεν 
έχετε ακόμη προχωρήσει στη δημοσιοποίηση του χρονοδιαγράμματος εμβολιασμού των 
ευπαθών ομάδων, παρόλο που αυτό έχει ζητηθεί επανειλημμένα από την ΕΣΑμεΑ. 

Κύριε Υπουργέ, κύριοι Πρόεδροι και Μέλη των Επιτροπών, 

θεωρούμε αδιανόητο όλο αυτό το διάστημα οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, μία 
εξαιρετικά σοβαρή χρόνια νόσο, να έχουν μπει στο περιθώριο, με αποτέλεσμα να υφίστανται τις 
ολέθριες, σε κάποιες περιπτώσεις, συνέπειες της πανδημίας. 

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αιτείται την άμεση ένταξή τους στις ομάδες υψηλού κινδύνου με την 
τροποποίηση του ΦΕΚ 4011 Β’/2020, όπως επίσης και τις άμεσες ενέργειές σας για την έναρξη 
των εμβολιασμών στις ομάδες υψηλού κινδύνου, στις οποίες έχετε ήδη κατατάξει, σύμφωνα με 
δηλώσεις σας, τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, ώστε να μη θρηνήσουμε ακόμη 
περισσότερα θύματα! 

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       Η Γενική Γραμματέας 

     Χρήστος ∆αραµήλας        Μαρία Τριανταφύλλου 
 6941611221   6943764168 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

➢ Γραφείο Πρωθυπουργού 
➢ Υφυπουργός Υγείας, κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης 
➢ Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος 
➢ Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος 
➢ Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης 
➢ Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
➢ Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
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