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ΕΤΟΥΣ 2018 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η θητεία αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου άρχισε στις 31 Μαρτίου 2018 μετά την 

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 24 και 25 Μαρτίου 2018. 

Τα μέλη του Δ.Σ.   κλήθηκαν να  υπερασπιστούν τα δικαιώματα των μελών του 

Συλλόγου και της κοινότητας των ανθρώπων με σακχαρώδη διαβήτη σε μία 

δύσκολη οικονομική περίοδο που αποτελεί συνέχεια της οικονομικής κρίσης της 

χώρας μας.  

Τα μέλη του Δ.Σ. ήταν παρόντα σε όλες τις κρίσιμες στιγμές και έδωσε τη μάχη 

αλληλέγγυα με την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και τους άλλους πρωτοβάθμιους συλλόγους για να 

ενταχθεί το πολυπόθητο σύστημα στιγμιαίας καταγραφής γλυκόζης (Λίμπρε) στον 

Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ.  

Βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους πληττόμενους συνανθρώπους μας 

στο Μάτι Αττικής και σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές, καλώντας από την πρώτη 

ημέρα για την συλλογή φαρμάκων ινσουλινών, αναλωσίμων υλικών και άλλων 

φαρμάκων. Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε για να καλυφθούν οι 

πραγματικές ανάγκες των πυρόπληκτων καταθέσαμε σχετική επιστολή 

προτείνοντας μέτρα στο Υπουργείο Υγείας για την ταχύτερη και οργανωμένη 

βοήθεια στους ανθρώπους των πυρόπληκτων περιοχών.  

Ήμασταν δίπλα σε κάθε μέλος του Συλλόγου αλλά και μη μέλη για την ενημέρωσή 

τους σε κάθε πρόβλημα που συναντούσαν στην καθημερινότητά τους, το οποίο 

συνδέονταν με τον Σακχαρώδη Διαβήτη.  

Ανοίξαμε στην ελληνική κοινωνία μείζονα θέματα όπως η αδυναμία των ανθρώπων 

με διαβήτη να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής και δράσαμε δυναμικά 

στην καταγγελία μονογονεϊκής οικογένειας που απειλούνταν από διακοπή 

ρεύματος λόγω υπέρογκου χρέους στη ΔΕΗ. Σε αυτή την προσπάθειά μας είχαμε 

κοντά μας την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και την ΕΣΑμεΑ που παρενέβησαν για το εν’ λόγω θέμα 

στα αρμόδια υπουργεία και στους αρμόδιους φορείς.  

Θετική εξέλιξη είχε η παρέμβασή μας για τη λήψη ευνοϊκών μέτρων στα στελέχη 

των ενόπλων δυνάμεων που είναι γονείς παιδιών με διαβήτη προκειμένου να έχουν 

μειωμένο ωράριο εργασίας όπως οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Με επιμονή 



και υπομονή και σύμμαχο στις ενέργειές μας είχαμε την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, η οποία 

κατέθεσε σχετική επιστολή. Μαζί με την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ  συναντηθήκαμε με τον 

αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας για το θέμα αυτό. Σε αναμονή βρίσκεται η 

κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου του Υπ. Εθνικής Άμυνας  για την ικανοποίηση του 

αιτήματος μας.  

Συμμετείχαμε στις κινητοποιήσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 

Αναπηρία και σε όλες τις συσκέψεις των φορέων μελών της καταθέτοντας τη γνώμη 

μας και πάντοτε προασπιζόμενοι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.  

Είχαμε την τιμή και την χαρά να διοργανώσουμε από κοινού με εξαίρετους 

επιστήμονες και θεράποντες ιατρούς μας μία πραγματικά επιτυχημένη εκδήλωση 

αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου ιατρού ενδοκρινολόγου Χάρη 

Βασιλόπουλου ανοίγοντας τη συζήτηση για ένα από τα σημαντικότερα θέματα που 

απασχολούν την κοινότητα των ανθρώπων με Σ.Δ. και αφορούν στην εκπαίδευσή 

τους για την αυτορύθμιση τον αυτοέλεγχο του διαβήτη τους και εντέλει τη 

βελτίωση της θεραπείας τους και της καθημερινότητάς τους.  

Για την πλήρη ενημέρωση του σώματος της Γενικής Συνέλευσης όλα αυτά 

καταγράφονται στην επόμενη ενότητα.  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.  

 Εκδηλώσεις : 

11- 13 Μαϊου : Ο Σύλλογος μας πήρε μέρος με δικό του περίπτερο  στην Εκδήλωση 

Ημέρες Υγείας 2018 στο Ζάππειο Μέγαρο.  Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για το ευρύ 

κοινό  με κύριο στόχο την ανοιχτή επικοινωνία του κοινού με τους επαγγελματίες 

υγείας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Συλλόγου στο 

πλαίσιο της ενημέρωσης του  ευρύτερου κοινού  για τον σακχαρώδη διαβήτη είτε 

με τη ζωντανή επικοινωνία  μας με τους συμπολίτες μας είτε με το μοίρασμα 

ενημερωτικού φυλλαδίου του Συλλόγου μας.  

10 Νοεμβρίου 2018: Στο πλαίσιο της παγκόσμια ημέρας για τον Σακχαρώδη 

Διαβήτη ο Σύλλογος διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Η εκπαίδευση το κλειδί για 

την αυτορύθμιση και τον αυτοέλεγχο για τον σακχαρώδη διαβήτη». Η εκδήλωση 

που τέθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και του 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αφιερώθηκε  στη μνήμη του ιατρού ενδοκρινολόγου και 

πρωτοπόρου στο θέμα της Εκπαίδευσης των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη 

Χάρη Βασιλόπουλου.   

 Παρεμβάσεις στην Πολιτεία και στους αρμόδιους φορείς της για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών υγείας για τον σακχαρώδη 



διαβήτη για θέματα που άπτονται της οικονομικής κοινωνικής και τους 

ζωής και της υγείας τους: 

 Απρίλιος 2018: Μετά από καταγγελία μητέρας που αποκλείσθηκε το παιδί της από 

την σχολική εκδρομή ο Σύλλογος μας κινητοποιήθηκε και κατήγγειλε το γεγονός με 

επιστολή προς του αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας και Υγείας. Το θέμα πήρε 

διαστάσεις μετά και την αποστολή δελτίου τύπου   στην προσπάθειά μας να ανοίξει 

η συζήτηση για να σταματήσει να διαταράσσεται η ψυχική υγεία μικρών παιδιών 

που δίνουν αγώνα με τους γονείς τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα 

σοβαρά ζητήματα του διαβήτη και να λειτουργήσουν ισότιμα μέσα στην κοινωνία.  

Στην προσπάθειά μας αυτή ανταποκρίθηκε αμέσως και η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ,  η οποία 

κατέθεσε επιστολή προς του αρμόδιους φορείς καταγγέλλοντας εκείνες τις 

πρακτικές που οδηγούν στον αποκλεισμό των μαθητών με σακχαρώδη διαβήτη από 

σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες.  

Η κοινοποίηση της επιστολής μας ευαισθητοποίησε και την Ελληνική Διαβητολογική 
Εταιρεία (ΕΔΕ),  η οποία απέστειλε σχετική επιστολή προς τους αρμόδιους 
υπουργούς.  
 

Ιούνιος 2018: Ο ΣΥ.Ν.Ε.Δ. ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και σε συνέχεια 

επιστολής της κατέθεσε επιστολή διαμαρτυρίας προς τη  διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και την πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με  θέμα: «Όχι στις εξοντωντικές πολιτικές για τους 

ανθρώπους με σακχαρώδη διαβήτη. Όχι περικοπές στα αναλώσιμα υλικά μας – Δωρεάν 

χορήγηση του στιγμιαίου καταγραφέα γλυκόζης» εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία του 

για την πολύχρονη καθυστέρηση ένταξης του Λίμπρε στον ΕΟΠΥΥ όπως και την τότε 

απόφασης του ΕΟΠΥΥ να μειώσει τις ποσότητες σε μία σειρά αναλωσίμων υλικών για τα 

άτομα με Σ.Δ.  

 
Η έγκαιρη κινητοποίηση της ΠΟΣΣΑΔΙΑ της  ΕΣΑμεΑ και του συλλόγου μας και άλλων 
συλλόγων και εν γένει της κοινότητας του Σακχαρώδη Διαβήτη ανάγκασαν τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας να πάρει πίσω τις όποιες μειώσεις είχαν αναγγελθεί.  
 
Ιούλιος 2018: Ο Σύλλογος με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την 
έμπρακτη συμπαράσταση όλων κινητοποιήθηκε από την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης των 
φονικών πυρκαγιών στο Μάτι και άλλες πυρόπληκτες περιοχές (Μαραθώνα Ραφήνα κ.λπ) για 
τη συλλογή φαρμάκων και αναλωσίμων υλικών για τους διαβητικούς. Για το θέμα εξέδωσε 
σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο και σε όλα τα Μ.Μ.Ε.  
 
Αύγουστος 2018:  Στο ΣΥ.Ν.Ε.Δ απευθύνθηκε στρατιωτικός γονέας παιδιού με αναπηρία και 
ζήτησε την παρέμβαση μας για να επεκταθούν οι ευεργετικές διατάξεις των δημοσίων 
υπαλλήλων γονέων παιδιών με αναπηρία και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. 
Συζητήσαμε το θέμα με την ομοσπονδία των στρατιωτικών και σε συνέχεια επιστολής της 
ΠΟΜΕΝΣ καταθέσαμε επιστολή προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το θέμα αυτό.  
 



Σε συνέχεια της επιστολής μας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η 
ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και η ΕΣΑμεΑ κατέθεσαν ανάλογες επιστολές.  
 
Σεπτέμβριος 2018: Ο ΣΥ.Ν.Ε.Δ.  αιτήθηκε προς το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας την ένταξη των 
μελών του (γυναικείο πληθυσμό)  στα προγράμματα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. 
Το αίτημα έγινε δεκτό και ενημερώθηκαν τα μέλη του συλλόγου.  
 
Νοέμβριος 2018:  
 

 Μετά από καταγγελία μονογονεϊκής οικογένειας 9χρονου παιδιού με διαβήτη για 
αδυναμία πληρωμής της ΔΕΗ και επικείμενη διακοπή του ρεύματος στο σπίτι τους,  ο 
ΣΥ.Ν.Ε.Δ. έστειλε σε κάθε αρμόδιο φορέα –ΔΕΔΗΕ-ΔΕΗ –Υπουργό Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος- επιστολή ζητώντας την προστασία των οικογενειών που έχουν στους 
κόλπους τους άτομα με διαβήτη. Στην επιστολή τονίσαμε ότι στις  όποιες ευεργετικές 
ρυθμίσεις, όπως το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
άτομα με διαβήτη. Η  επιστολή μας κινητοποίησε τον δημοσιογραφικό κόσμο, ενώ 
συνηγορία στο αίτημά μας έστειλαν η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και η ΕΣΑμεΑ.    

 
Δεκέμβριος 2018:   
 

 Τον Δεκέμβριο παρεμβαίνουμε εκ νέου για να μην διακοπεί το ρεύμα στην 
μονογονεική οικογένεια παιδιού με διαβήτη. Το αίτημα μας για να ρυθμιστεί το 
υπέρογκο χρέος των 4.000 ευρώ σε τέτοιο αριθμό δόσεων  που θα μπορεί να 
ανταποκριθεί  η μητέρα είναι ακόμα σε εκκρεμότητα.  

 
Συμμετοχή σε Συνέδρια και εκδηλώσεις.  
 
Οκτώβριος 2018: Ο Σύλλογος μας συμμετείχε  δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων του - 
κ.κ. Μπαρμπαλιά Ελένη, Παπαγεωργίου Δημήτρη και Σπύρου Δημητρακόπουλου- στο 
Εκλογοαπολογιστικό και Καταστατικό Συνέδριο της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.  
 
Ειδικά για το Καταστατικό συνέδριο της Ομοσπονδίας κατέθεσε σειρά προτάσεων 
συμβάλλοντας ενεργά και γόνιμα στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο.  
 
Νοέμβριος 2018: Η Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. παρακολούθησαν τη 
Διημερίδα «Σακχαρώδης Διαβήτης, η Παθολογία συνεργάζεται και…περιποιεί το 
Διαβήτη 2018- Νεότερες Θεραπευτικές Θεωρήσεις στην Καθημερινή Κλινική 
Πρακτικήκαι στην Πρόληψη των Επιπλοκών». στο ROYAL ΟLYMPIC HOTEL , 
ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του διαβητολόγου – παθολόγου κ. Λέπουρα.  
  
  
 
Συμμετοχή του ΣΥΝΕΔ σε κινητοποιήσεις  
 
Ο ΣΥΝΕΔ συμμετείχε: 
 



 Νοέμβριος 2018: Στο συλλαλητήριο της ΕΣΑμεΑ που διοργανώθηκε έξω από το 
υπουργείο Οικονομικών στις 23 Νοεμβρίου 2018. Κύριο αίτημα της  κινητοποίησης στις 
23 Νοεμβρίου  ήταν  να μην συμπεριληφθεί στα εισοδηματικά κριτήρια το ποσό του 
προνοιακού επιδόματος για τη χορήγηση οικονομικών και κοινωνικών παροχών  (π.χ. 
επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης κ.λπ). 

 Στη σύσκεψη της Ε.Σ.ΑμεΑ. για τη διοργάνωση του Παναναπηρικού Συλλαλητηρίου της 
ΕΣΑμεΑ και των φορέων μελών της την 3η Δεκέμβρη Εθνική Ημέρα ΑμεΑ και 
συνακόλουθα στο συλλαλητήριο της 3ης Δεκέμβρη 2018  όπου και είχε διακριτή 
παρουσία με δικό του πανό.  


