
Αθήνα, 26/01/2023 
  Αρ. Πρωτ.: 65 

Προς: Προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, 
         κ. Θεόδωρο Πασχάλη 

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 

Θέμα: Προβλήματα στην ανανέωση τοποθέτησης αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης σε 
πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη 

Αξιότιμε κύριε Προϊστάμενε, 

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, 27 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. 

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα που 
συνάντησαν πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη κατά την αίτησή τους για την ανανέωση 
τοποθέτησης της αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης λόγω μη παρέλευσης πενταετίας 
σύμφωνα με την προγενέστερη απόφαση έγκρισης της αντλίας ινσουλίνης. 

Συγκεκριμένα, πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη οι οποίοι είχαν καταθέσει αίτηση για 
τοποθέτηση/ ανανέωση της αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης από τον Μάρτιο του 2017 
και έπειτα, αδυνατούν σήμερα να λάβουν έγκριση για την ανανέωση της αντλίας, καθώς για 
την παρέλευση της πενταετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της απόφασης του ΑΥΣ κι όχι 
η ημερομηνία της αρχικής αίτησης του πάσχοντα. Στην περίπτωση όμως αυτή, οι εγκριτικές 
αποφάσεις του ΑΥΣ εκδόθηκαν, λόγω προβλημάτων που υπήρχαν στη λειτουργία του 
Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου, τον Νοέμβριο του 2018, δηλαδή σχεδόν 1,5 χρόνο 
μετέπειτα, όταν οι πάσχοντες είχαν ήδη τοποθετήσει και έκαναν ήδη χρήση των αντλιών 
συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης.  
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Όλη η παραπάνω κατάσταση θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τους πάσχοντες από Σακχαρώδη 
Διαβήτη που είναι χρήστες αντλίας ινσουλίνης, καθώς, όπως ήδη γνωρίζετε, έχει ήδη παρέλθει 
η πενταετία η οποία ορίζεται βάσει κατασκευαστή ως η περίοδος καλής λειτουργίας της 
συσκευής της αντλίας, ενώ παράλληλα μένουν και χωρίς τεχνική υποστήριξη εφόσον παρήλθε 
η πενταετία.  

Κύριε Προϊστάμενε, 

Η έναρξη της πενταετίας από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης του ΑΥΣ δημιουργεί 
πλείστα προβλήματα στους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και δύναται να θέσει σε 
σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους. 

Αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι η έναρξη της πενταετίας να αρχίζει αυτοδίκαια από την 
ημερομηνία αίτησης της ανανέωσης της αντλίας και αυτό να εφαρμοστεί αναδρομικά και σε 
πάσχοντες που έλαβαν λόγω προβλημάτων του ΑΥΣ με καθυστέρηση 1,5 χρόνου την 
εγκριτική απόφαση. Αντίστοιχα, το ίδιο εφαρμόζεται και στην έγκριση της χορήγησης, 
παραδείγματος χάριν, του προνοιακού επιδόματος, όπου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
της αρχικής αίτησης του πάσχοντα κι όχι η ημερομηνία της γνωμάτευσης του Κέντρου 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ως ημερομηνία έναρξης χορήγησης του επιδόματος. 

Ευελπιστούμε ότι θα εξετάσετε και τελικά θα κάνετε αποδεκτό το δίκαιο αίτημα της 
ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.  

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: 

 Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, κ. Θ. Καρποδίνη
 Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης
 Σύμβουλος – Συνεργάτης Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ, κ. Δ. Μπακιρτζή
 Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
 Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
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