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Αθήνα, 28/03/2022 

Αρ. Πρωτ.: 240 

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, 
  κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 

Θέμα: Αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για διόρθωση της υπ’ Αριθμ. Φ.411/12/362832/Σ.8977/ 
26.11.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5700 Β’/08.12.2021) 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

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 25 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. 

Σε συνέχεια της παροχής διευκρινίσεων από το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του 
Υπουργείου σχετικά με την με την υπ’ Αριθμ. Φ.411/12/362832/Σ.8977/26.11.2021 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 5700 Β’/08.12.2021), θα θέλαμε να αιτηθούμε την τροποποίηση και εκ νέου 
δημοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης εντάσσοντας σε αυτήν και την παρ. 3 του 
άρθρου 10 του νόμου 4609/2019, στην οποία περιλαμβάνεται ρητά ο Σακχαρώδης Διαβήτης 
με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, στα κοινωνικά κριτήρια 
μεταθέσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η υπηρέτηση στελέχους στον τόπο προτίμησης. 

Αν και όπως αναφέρει στην απάντησή του το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του 
Υπουργείου, «δεν κρίθηκε σκόπιμη η εκ νέου αποτύπωσή της στην υποδεέστερης τυπικής 
ισχύος υπουργική απόφαση, στο μέτρο που το εν λόγω ζήτημα έχει ήδη ρυθμιστεί νομοθετικά», 
ωστόσο θεωρούμε ότι αυτό θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στους πάσχοντες από 
Σακχαρώδη Διαβήτη και στις οικογένειές τους. 
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Ως εκ τούτου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για διευκόλυνση των Συμβουλίων 
Μεταθέσεων και κατ’ επέκταση των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών 
τους, κρίνουμε αναγκαία την τροποποίησή της με την ένταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του 
νόμου 4609/2019, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις ακύρωσης των αιτήσεων μετάθεσης 
στον τόπο προτίμησης των Στελεχών που οι ίδιοι ή μέλος της οικογένειάς τους πάσχει από 
Διαβήτη, κάτι που θα οδηγούσε σε άσκοπες ενστάσεις και προσφυγές ακύρωσης των 
απορριπτικών αποφάσεων. 

Κύριε Υπουργέ, 

Οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και οι οικογένειές τους καλούνται καθημερινά να 
ανταποκριθούν σε δύσκολες καταστάσεις, ενώ η τακτική παρακολούθησή τους από τον 
θεράποντα ιατρό τους είναι υψίστης σημασίας. Η μη συμπερίληψη της παρ. 3 του άρθρου 10 
του νόμου 4609/2019 στη νεότερη Υπουργική Απόφαση θεωρούμε ότι θα τους δημιουργήσει 
πρόσθετα προβλήματα και άσκοπη ταλαιπωρία.  

Ευελπιστούμε ότι το δίκαιο αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θα γίνει αποδεκτό και θα προβείτε το 
συντομότερο δυνατόν στην τροποποίηση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης βάσει των 
διατάξεων του νόμου 4609/2019.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 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: 

➢ Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς 
➢ Γενικός Γραμματέας υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κ. Αντώνιος Οικονόμου 
➢ Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας ΥΠΕΘΑ 
➢ Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης 
➢ Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
➢ Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 


