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Αθήνα, 20/4/2021 

                 Αρ. Πρωτ.: 204 
 

Προς: - Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως 
-  Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ζέττα Μακρή 

 
Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 
 
 
 
Θέμα: Αδικαιολόγητος διαχωρισμός στην ένταξη των μαθητών που πάσχουν από Σακχαρώδη 

Διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες 
 
 
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ, 
 

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. 

 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τη 

διαφορετική αντιμετώπιση των μαθητών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη σε ό,τι αφορά 
το ζήτημα της τηλε-εκπαίδευσης και του εμβολιασμού. 

 
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη δεν ανήκουν στις 

ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για νόσηση από τον νέο κορωνοϊό, με 
αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με τηλε-εκπαίδευση τα 
μαθήματα, αλλά είναι αναγκασμένοι να τα παρακολουθούν δια ζώσης.  

 
Ωστόσο, οι μαθητές Λυκείου, η λειτουργία των οποίων έχει ξεκινήσει, εντάσσονται ως 

πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμού στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο νόσησης από τον νέο 
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κορωνοϊό. Στους μαθητές αυτούς συστήνεται, εφόσον το επιθυμούν, να προχωρήσουν σε 
εμβολιασμό έναντι της COVID-19. 

Αναρωτιόμαστε αλήθεια, πώς είναι δυνατόν στη μία περίπτωση οι μαθητές αυτοί να μην 
εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες και στην άλλη περίπτωση να εντάσσονται. Τι αλλάζει 
ανάμεσα στις δύο αυτές περιπτώσεις και το αποτέλεσμα είναι η διαφορετική αντιμετώπιση αυτών 
των παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, την ώρα μάλιστα που η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ από την 
αρχή της πανδημίας έως και σήμερα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου που διατρέχουν οι 
πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη σε περίπτωση που νοσήσουν από τον νέο κορωνοϊό; 

Κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, 

έστω και την ύστατη στιγμή απαιτούμε να λάβετε τις αναγκαίες αποφάσεις για τους μαθητές 
που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη και να δώσετε τη δυνατότητα σε αυτούς τους μαθητές 
να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους με τηλε-εκπαίδευση, προκειμένου να 
προστατευτεί η υγεία και η ζωή τους. 

Ευελπιστούμε ότι θα δείτε θετικά το αίτημά μας και θα πράξετε τα δέοντα για την προστασία 
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       Η Γενική Γραμματέας 

     Χρήστος ∆αραµήλας        Μαρία Τριανταφύλλου 
 6941611221   6943764168 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

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