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                Αθήνα, 19/10/2020 

                     Αρ. Πρωτ.: 573 

 
 
Προς: Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

            κα Σοφία Ζαχαράκη 

 

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 
 
 

Θέμα: Καθυστερήσεις στον διορισμό σχολικών νοσηλευτών για την υποστήριξη παιδιών με 
Σακχαρώδη Διαβήτη 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως καθημερινά γινόμαστε 

αποδέκτες παραπόνων και διαμαρτυριών από γονείς παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη, οι οποίοι 
έχουν αιτηθεί από τον Ιούνιο σχολικό νοσηλευτή για την υποστήριξη των παιδιών τους και 
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από πλευράς Υπουργείου 

 
Αποτέλεσμα αυτής της ολιγωρίας του Υπουργείου είναι η διατάραξη της καθημερινότητας 

των οικογενειών και των γονέων παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, καθώς και η 
δημιουργία άγχους και ανασφάλειας για την παραμονή των παιδιών τους στο σχολικό 
περιβάλλον, χωρίς την παρουσία και την υποστήριξη του σχολικού νοσηλευτή. 

 
Εντονότερο είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, το πρόβλημα στους γονείς παιδιών μικρότερης 

ηλικίας, στους γονείς δηλαδή που τα παιδιά τους φοιτούν στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό. 
 
Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις γονιών που έχουν δύο παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη και 

στις οποίες έχει διοριστεί σχολικός νοσηλευτής μόνο για το ένα παιδί, που φοιτά σε δημοτικό, 
κι όχι για το δεύτερο παιδί που φοιτά σε νηπιαγωγείο. Στην προσπάθειά τους μάλιστα να 
ενημερωθούν για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα διοριστεί εν τέλει ο σχολικός 
νοσηλευτής, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος να τους ενημερώσει υπεύθυνα, εντείνοντας ακόμη 
περισσότερο την αγωνία τους. 

 
Η καθημερινότητα των παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη είναι δύσκολη και απαιτητική και 

ειδικά για παιδιά μικρότερων ηλικιών, καθώς η παραμονή τους στο σχολικό περιβάλλον, χωρίς 
την παρουσία νοσηλευτή, ελλοχεύει κινδύνους για την ασφάλεια κα την υγεία των παιδιών. 
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Σας διαβεβαιώνουμε πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις γονέων που παραμένουν έξω από 
το σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου για να παρακολουθούν τα παιδιά τους, 
σε βάρος της εργασίας τους και των υπολοίπων υποχρεώσεών τους. 

 
Κυρία Υπουργέ, 
 
Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά από εσάς την επίσπευση και τη θετική ανταπόκριση στα αιτήματα για 

διορισμό σχολικών νοσηλευτών, προκειμένου να ώστε να είναι ασφαλή τα παιδιά με 
Σακχαρώδη Διαβήτη κατά την παραμονή τους στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και να μη 
διαταράσσεται ολόκληρη η καθημερινότητα των γονιών, οι οποίοι αναγκάζονται να 
επιλέγουν την ανεργία για να μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους. 

  
Ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσετε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση του 

σοβαρού αυτού προβλήματος. 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 
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