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Αρ. Πρωτ: 44 
Αθήνα: 23/11/2020 

    

                                                                                   Ανοιχτή Επιστολή ΣΥ.Δ.Α.  
                                                           Προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας                      
                                                                                          
 

                                                         
               

Θέμα : «Ο ΣΥ.Δ.Α. καταγγέλλει τη σιγή και την έλλειψη πολιτικών για την νόσο του Σ.Δ. – Σταματήστε 
να μας θεωρείτε αόρατους πολίτες.»  
 
 
Kύριε Υπουργέ 
Κύριε Υφυπουργέ,  
 
, 
Σε συνέχεια του πρόσφατου Δελτίου Τύπου της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων 

με Σακχαρώδη Διαβήτη(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) με θέμα: Αόρατοι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη 

για το υπουργείο Υγείας , ο Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας (ΣΥ.Δ.Α)ιδρυτικό μέλος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και 
μάχιμος σύλλογος επί 23 συναπτά έτη για την ενημέρωση της διαβητικής κοινότητας και της ελληνικής 
κοινωνίας για τον σακχαρώδη διαβήτη εκφράζει την απογοήτευσή του και την έκπληξή του για τη σιγή 
που έχετε επιδείξει και το  κενό των στοχευμένων πολιτικών  για τον Σακχαρώδη Διαβήτη από την 
έναρξη της θητεία σας στην  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.  
 
Στον απόηχο της 14ης Νοεμβρίου 2020, το μόνο που έχετε επιδείξει ως Υπουργείο Υγείας ήταν ένα δελτίο 
τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη ,ενώ η διαβητική κοινότητα που αριθμεί πάνω από 
1.000.000 πάσχοντες, από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με ζωτικά 
προβλήματα, που αφορούν όλες τις πτυχές της εργασιακής, κοινωνικής οικογενειακής τους ζωής 
συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που συναντούν στα υποστελεχωμένα Διαβητολογικά Κέντρα και 
Ιατρεία.  
 
Το Υπουργείο Υγείας και η πολιτική ηγεσία του έχει επιδείξει έως και σήμερα σιγή ιχθύος, ακόμη και για το 
μέγιστο ζήτημα που απασχολεί τη διαβητική κοινότητα από την αρχή της πανδημίας, και αφορά στην 
απουσία προστατευτικών πολιτικών για τους εργαζόμενους πάσχοντες από Σ.Δ. και τις οικογένειές τους 
από την πανδημία. Απορούμε για αυτό το κενό στοχευμένων πολιτικών για μία ευπαθή ομάδα που είναι 
εκτεθειμένη στην επικινδυνότητα της νόσου covid -19 βάσει επιστημονικών ερευνών και μελετών.  
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Κύριοι Υπουργοί,  
από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα, έχετε αγνοήσει επιδεικτικά τις επιστολές, που έχουν σταλεί 
από την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, που εκπροσωπεί δεκάδες συλλόγους ατόμων με Σ.Δ. της χώρας, του ΣΥ.Δ.Α. με 
τελευταία την υπ’ αριθ  43/29.10.2020   επιστολή με θέμα «Η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων Covid 19 
απαιτεί τη λήψη ισχυρών προστατευτικών μέτρων για τους εργαζόμενους με Σ.Δ τώρα!» και πρωτίστως τις 
θέσεις της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ), του πλέον έγκριτου επιστημονικού σωματείου για 
τον Σακχαρώδη Διαβήτη, όπως αποτυπώνονται στις υπ’ αριθ . 1405/19.3.2020 και 1409/27.3.2020 
επιστολές της. 
 
Η αδιαφορία σας  εκθέτει ανεπανόρθωτα τους εργαζόμενους με Σακχαρώδη Διαβήτη και τις οικογένειές 
τους,  τους οποίους στο δεύτερο κύμα της πανδημίας τους εντάξατε με το τελευταίο σχετικό ΦΕΚ ΤΒ΄ Αρ. 
4011/19.9.2020  στις παθήσεις ενδιάμεσου κινδύνου,  με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι με Σ.Δ. ακόμα και 
σε θέσεις μεγάλης επικινδυνότητας όπως υγειονομικό προσωπικό σε ΤΕΠ νοσοκομείων , σχολικοί 
νοσηλευτές, εργαζόμενοι σε θέσεις με επαφή με το κοινό να μην απολαμβάνουν ούτε καν το δικαίωμα 
της τηλεργασίας.   
 
Στην παρούσα επιστολή επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 44/29.11.2020  επιστολή του ΣΥ.Δ.Α. για την 
ενημέρωσή σας έστω και τώρα.  
 
Αναμένουμε έστω και την ύστατη αυτή στιγμή  μία απάντηση, που ποτέ δεν έχει δοθεί ΄στο βομβαρδισμό 
των επιστολών μας, πριν θρηνήσουμε ανθρώπους που πάσχουν από Σ.Δ.που αγωνίζονται σκληρά για να 
κερδίσουν το ψωμί τους και να προστατεύσουν την υγεία τους. Φτάνει πια! 
 
 
                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                              
 

                 

                        Συμέλα Παπαδοπούλου                                        Δημήτρης Παπαγεωργίου                                                          

              
 
Συνημμένα: 1. Υπ’ αριθ πρωτο 43/29.10.2020 επιστολή ΣΥΔΑ  
 
 
Πίνακας Αποδεκτών:  
-Γραφείο Πρωθυπουργού 
-Πρόεδρο και μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων   
-κ. Ι. Κωτσιόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας  
- -Εκπρόσωπο Υπουργείου Υγείας στον ΕΟΔΥ κ.κ Σωτήρη Τσιόδρα, Γκ. Μαγιορκίνη,  
-κ. Γ. Πατούλη Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  
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-κ. Γ. Δημητριάδη, Πρόεδρο Ελληνικής Διαβητολογικής  Εταιρείας Ε.Δ.Ε.  
-ΕΣΑμεΑ  
-ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ  

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  
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