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                                                                                  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 Υφυπουργέ, 
 
Με την παρούσα επιστολή, ο Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας  (ΣΥ.Δ.Α) -σε συνέχεια της υπ.αριθ 
573/19.10.2020 σχετικής επιστολής που σας απέστειλε η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σωματείων 
Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)  της οποίας    είναι ιδρυτικό μέλος - θα ήθελε να σας 
ενημερώσει με τη σειρά του  για την αναστάτωση, η οποία  έχει προκληθεί στους γονείς των παιδιών με 
Σ.Δ, εξαιτίας της καθυστέρησης που παρατηρείται στην τοποθέτηση των σχολικών νοσηλευτών στα 
σχολεία.   
 
Οι αιτήσεις των γονέων έχουν κατατεθεί από τον Ιούνιο, και η νέα σχολική χρονιά, χρονιά  με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις για την προστασία του πληθυσμού, λόγω της πανδημιας από τη νόσο covid 19, έχει ήδη 
αρχίσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι ανάγκες των παιδιών με Σ.Δ είναι αυξημένες. 
Η ίδια η πάθηση απαιτεί την παρουσία σχολικού νοσηλευτή, για αυτό και ο νομοθέτης προχώρησε σε 
σχετική νομοθετική ρύθμιση.  
 
Θεωρούμε αδιανόητη την καθυστέρηση  της τοποθέτησης των σχολικών  νοσηλευτών και την ικανοποίηση 
των αιτημάτων, που έχουν καταθέσει οι γονείς που έχουν στη φροντίδα τους παιδιά με Σ.Δ από τον μήνα 
Ιούνιο! 
 
Όπως αναφέρει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ , στην σχετική επιστολή της,  εντείνεται το άγχος και η ανασφάλεια στις 
οικογένειες των παιδιών με Σ.Δ και στα ίδια τα παιδιά, ενώ  οι γονείς αναζητούν μάταια κάποιον 
υπεύθυνο για να μάθουν  ποτέ θα ικανοποιηθεί το αίτημα τους.  Συνήθης πρακτική για την ασφάλεια της 
υγείας των παιδιών είναι οι γονείς να αφήνουν τη δουλειά τους και να βρίσκονται έξω από το σχολείο για 
να καλύψουν τις θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών.  
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Ο Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας  ζητά την άμεση τοποθέτηση των σχολικών νοσηλευτών, τους οποίους 
έχουν αιτηθεί οι γονείς των παιδιών και ην άμεση τοποθέτηση σχολικού νοσηλευτή όποτε και εάν αιτηθεί 
κάποιος γονέας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους .  
  
Οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται.                                                                       
                                                                          

                                                                                                                                                       
                                             
                                                                     Με εκτίμηση  
 
                                      
              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                              
 

                 

                           Συμέλα Παπαδοπούλου                                        Δημήτρης Παπαγεωργίου                                                          

                               

 

Πίνακας Αποδεκτών 
 
-ΕΣΑμεΑ 
-ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
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