
 

Αθήνα, 10/3/2020 
               Αρ. Πρωτ.: 118 

 
Προς: Υπουργό Υγείας,  
            κ. Βασίλειο Κικίλια 

 
Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 

 
 
Θέμα: Λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων που πάσχουν από Σακχαρώδη 

Διαβήτη και των γονέων παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη 
 
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  
 

 
Μεγάλη είναι η ανησυχία στους ανθρώπους με Σακχαρώδη Διαβήτη και στις οικογένειές 

τους εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού και στη χώρα μας. 
 
Οι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, όπως αναφέρει 

και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και 
έχουν μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών σε περίπτωση μόλυνσης από τον ιό. 

 
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να παρέμβετε άμεσα για τη λήψη μέτρων για όσους πάσχουν 

από Σακχαρώδη Διαβήτη, όπως επίσης και για γονείς παιδιών που πάσχουν από Διαβήτη και 
εργάζονται σε υπηρεσίες, δημόσιες ή ιδιωτικές, που έχουν άμεση επαφή με την εξυπηρέτηση 
κοινού (χώροι παροχής υγείας, σχολικές μονάδες, δικαστήρια κλπ). 
 

Για όλες αυτές τις κατηγορίες του πληθυσμού που εργάζονται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας 
και γενικά σε δομές ή υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στις οποίες έρχονται σε επαφή 
με το κοινό, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής απομάκρυνσης από τις θέσεις 
εργασίας τους ή ακόμα και αποχή από την εργασία και παραμονή κατ’ οίκον, χωρίς να 
χρεώνονται οι ημέρες αυτές ως άδεια και χωρίς μείωση των αποδοχών τους, για την 
αποφυγή εμφάνισης της νόσου και επιπλοκών αυτής, που στην περίπτωση των ανθρώπων που 
πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη ενδέχεται να είναι εξαιρετικά σοβαρές για την υγεία τους 
και απειλητικές για τη ζωή τους. Για την καλύτερη μάλιστα εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, 
είναι απαραίτητος ο ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου σε κάθε ΥΠΕ ή στις υπηρεσίες που 
εργάζονται, με τον οποίο θα μπορούν να έρθουν σε επαφή για την απομάκρυνσή τους από τις 
θέσεις εργασίας τους, για την αποφυγή εμφάνισης της νόσου και επιπλοκών αυτής. 

 
Την ίδια ανησυχία σας εξέφρασε τόσο στις 6/3/2020 (Αρ. Πρωτ.: 332), όσο και στις 9/3/2020 

(Αρ. Πρωτ.: 341) και η Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), η οποία 
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επίσης ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι 
άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους. 

 
Κύριε Υπουργέ,  
 
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι βέβαιο, όπως αναφέρουν και οι επιστήμονες, 

ότι θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων και επομένως είναι αναγκαίο και 
απαραίτητο η Πολιτεία να λάβει ειδικά μέτρα προστασίας κατά προτεραιότητα, προς όφελος 
των ανθρώπων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη και των γονιών των παιδιών με 
Σακχαρώδη Διαβήτη, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν ανάγκη υποστήριξης 
για την προστασία της υγείας τους και της ίδιας τους της ζωής. 

   
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 Υγείας, κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης 
 Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος 
 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος 
 Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Παναγιώτης Αρκουμανέας 
 Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης 
 Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
 Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
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