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 Αρ. Πρωτ: 33 
2020 Αθήνα: 19/8/2020 

    

                                                                                           Προς:  
                                                                                          -Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο 

                                        -Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια  
                                                                                         - Καθηγητή κ. Σ.Τσιόδρα Εκπρόσωπο Υπουργείου           
                                                                                            Υγείας στον ΕΟΔΥ  

                                                         
                  

ΚΟΙΝ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                        
  
Θέμα : «Η έξαρση των κρουσμάτων Covid 19 και οι δυσοίωνες προβλέψεις για το άμεσο μέλλον 
απαιτούν τη λήψη ισχυρών προστατευτικών μέτρων για τους εργαζόμενους με Σ.Δ τώρα!» 
 
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  
Αξιότιμε κύριε Καθηγητά,  
 
Ο Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας (ΣΥ.Δ.Α), παρόλο που βρισκόμαστε εν μέσω θερινών διακοπών 
παρακολουθεί με προσοχή και έκδηλη αγωνία την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας τις τελευταίες 
εβδομάδες. Αυτές τις μέρες, με την κινητικότητα των ταξιδιωτών να φτάνει στο μέγιστο, ο αριθμός των 
κρουσμάτων αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ αύξηση παρουσιάζουν οι διασωληνωμένοι ασθενείς 
που έχουν προσβληθεί από covid 19. 
 
Οι τελευταίες εξελίξεις και οι δυσοίωνες προβλέψεις για το άμεσο μέλλον από ερευνητικές μελέτες του 
ΑΠΘ και από σειρά διεθνών οργανισμών δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, σε ότι αφορά τα μέτρα 
προστασίας εργαζομένων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, μεταξύ των οποίων και οι εργαζόμενοι με 
Σ.Δ.  
 
Είναι πλέον τοις πάσοις γνωστό στους επιστημονικούς -  ιατρικούς κύκλους, επομένως και στους αρμόδιους 
φορείς της Πολιτείας, ότι η γλυκαιμική ρύθμιση των ατόμων με Σ.Δ. διαταράσσεται ακόμα και με μία απλή 
λοίμωξη, πόσο μάλλον με τον νέο ιό  και τη νόσο covid 19. Ο κίνδυνος  δε κετοξέωσης,  σε διαβητικούς που 
έχουν προσβληθεί από covid 19 είναι άμεσος, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες θεράποντες ιατροί μας.  
 
Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα ευαισθητοποιηθεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας για μέτρα 
αυτοπροστασίας. Αυτό που περιμένουμε είναι η Πολιτεία να λάβει συντεταγμένα και οργανωμένα τα 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία μας.  

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε μία προσπάθεια λήψης προστατευτικών μέτρων για τις ευπαθείς ομάδες 
εξέδωσε στις 17.8.2020 εγκύκλιο με την οποία  η τηλεργασία επανέρχεται για εργαζόμενους σε δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα, όπως ανακοίνωσε και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.  
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Σύμφωνα με την εγκύκλιο,  τα μέλη των ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσο από τον κορονοϊό, 

που εργάζονται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στο εξής θα εργάζονται με τηλεργασία ή back office, 

κατά την επιλογή του εργαζομένου, έως 31 Αυγούστου. 

Τι γίνεται όμως με όσους εργαζόμενους,  οι οποίοι λόγω αντικειμένου εργασίας τους δεν μπορούν να 
κάνουν χρήση των μέτρων back office και τηλεργασίας; Η νέα εγκύκλιος δίνει τη δυνατότητα χορήγησης 
άδειας σε ομάδες αυξημένου κινδύνου μετά από αίτηση του εργαζόμενου. Στην εγκύκλιο  αναφέρεται 
χαρακτηριστικά ότι η χρήση άδειας , όπου δεν μπορεί να γίνει χρήση της τηλεργασίας ή της εργασίας back 
office, αφορά στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές καθορίζονται στην εγκύκλιο της 15ης Μαϊου 2020, 
της οποίας τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις σε ότι αφορά τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν 
κριθεί αντιεπιστημονικά από το σύνολο της διαβητικής κοινότητας και το πλέον έγκριτο επιστημονικό 
σωματείο «Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία». 
 
 Υπό αυτό το πρίσμα απαιτείται να προχωρήσετε στην τροποποίηση των αντιεπιστημονικών κριτηρίων 

που τίθενται στο ΦΕΚ 1856 Β’/15.5.2020 και στις σχετικές εγκυκλίους που ακολουθούν, σύμφωνα με τις 

οποίες υιοθετείται ο αντιεπιστημονικός όρος «αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης» και ως «ενδεικτικές» 

τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: «HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 

mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας 

συμπτωματολογία». Είναι αδιανόητο να συνεχίζετε να υιοθετείται το κριτήριο του αρρύθμιστου διαβήτη ή την 

τιμή της γλυκοζυλιωμένης 3μήνου >8.  

 

Θεωρούμε αδιανόητο να εξακολουθείτε να  μην λαμβάνετε υπόψη σας τις θέσεις που έχει,  πολλάκις, 

καταθέσει προς εσάς το πλέον έγκριτο επιστημονικό σωματείο «Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία» 

(Επιστολές με Αρ. Πρωτ.: 1405/19.3.2020 – Αρ. Πρωτ.: 1409/27.3.2020) στις οποίες επισημαίνεται ότι  είναι 

εξαιρετικά δύσκολο και περίπλοκο να τεκμηριωθεί η καλή ή κακή ρύθμιση του Διαβήτη, καθώς η 

γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, η οποία χρησιμοποιείται κατά κανόνα, είναι μέσος όρος γλυκαιμίας τους 

προηγούμενους 2-3 μήνες και συχνά αδυνατεί να αποκαλύψει την πραγματικότητα (συνεχείς 

υπεργλυκαιμίες και υπογλυκαιμίες δίνουν φυσιολογικές τιμές γλυκοζυλιωμένης, ενώ η ρύθμιση μπορεί 

να είναι κάκιστη). Επομένως, η έννοια της «ρύθμισης» του Διαβήτη είναι εξαιρετικά πολυπαραγοντική 

και είναι πρακτικά αδύνατον να τεκμηριωθεί με απλούς και αποδεδειγμένα αναποτελεσματικούς 

τρόπους.» 

 

Σημειώνουμε δε ότι είναι απαράδεκτο οι εργαζόμενοι με Σ.Δ. και εν γένει χρόνια πάσχοντες να καλύπτουν τα 

μέσα ατομικής προστασίας, όπως μάσκες και αντισηπτικά με ίδια μέσα, εάν λάβουμε υπόψη ότι η πλειονότητά 

τους αμείβεται με πενιχρούς μισθούς, με τους οποίους καλούνται να διαχειριστούν μία από τις πλέον 

κοστοβόρες παθήσεις όπως είναι ο Διαβήτης. Σημειώνουμε, επίσης, ότι το εν λόγω θέμα έχει ήδη επισημάνει 

η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων με Σακχαρώδη Διαβήτη με επιστολή της με θέμα : «Ανάγκη 

προστασίας των ευπαθών ομάδων που εργάζονται στο δημόσιο»  προς εσάς στις 16/7/2020.  

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Κύριε Καθηγητά,  

 

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας, προτού οι εργαζόμενοι επιστρέψουν από τις ολιγοήμερες διακοπές του 

Δεκαπενταύγουστου στις θέσεις εργασίας τους.  
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Για εμάς τα άτομα με Σ.Δ. και τις οικογένειές τους  οι  ζωές μας και η καλή κατάσταση της υγείας μας δεν 
μπαίνουν σε καμία δημοσιονομική ζυγαριά. Για την κοινότητα των ατόμων με Σ.Δ. και ένας συμπάσχοντας 

να κινδυνεύσει είναι σαν να κινδυνεύουμε όλοι.  
 
Προσδοκούμε ότι θα εξετάσετε τα δίκαια αιτήματά  μας και θα μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.  
 
 
                                      
              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                              
 

                 

                           Συμέλα Παπαδοπούλου                                        Δημήτρης Παπαγεωργίου                                                          

                               

 

 
Πίνακας Αποδεκτών:  
Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη  
-Πρόεδρο και μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 
-Γενικό Γραμματέα Ανθρωπίνου Δυναμικού  Υπουργείου Εσωτερικών κ.Β. Χαραλαμπογιάννη  
-Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο 
-Διεύθυνση διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού Υπουργείου Εσωτερικών  
-Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών  
-κ. Γ. Δημητριάδη, Πρόεδρο Ελληνικής Διαβητολογικής  Εταιρείας     
-ΕΣΑμεΑ  
-ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ  
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