
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ 
1ν ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΓΜΠ 
Αζήλα     Ννε. 2001 

 

 

Διαπιστώσεις και σσμπεράσματα στη λειτοσργία τοσ 

θεσμού Ψστοκοινωνικής Μέριμνας (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1) 

 
 

Μ.Τ Γξεγνξάθε Αζεκέληα, Φπρνιόγνο 
 
 Με βάζε ηηο δηκεληαίεο αλαθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην ΓΕ/1

ν
 ΕΓ/ΓΜΠ από 

ηηο Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο Μείδνλεο 
ρεκαηηζκνύο, ΑΔΣΕ, 88 ΔΙ, ΚΕΝ-ΕΚΕ, ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία, ηξαηησηηθέο 
Φπιαθέο θαη ζηελ ΕΛΔΤΚ, ζπιιέγνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη εμάγνληαη θάπνηα 
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ. ηε ζπλέρεηα ζα ζαο 
αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα όπσο πξνθύπηνπλ 
από ηηο δηκεληαίεο αλαθνξέο γηα ην έηνο 2000 θαη ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2001. 
 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 
 Σν πξώην θαη ζεκαληηθόηεξν ζπκπέξαζκα πνπ ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε είλαη 
όηη έρεη πιένλ εδξαησζεί ζηηο Δηνηθήζεηο ησλ Μνλάδσλ αιιά θαη ζηνπο νπιίηεο θαη ηηο 
νηθνγέλεηεο ηνπο ε πεπνίζεζε όηη ε Τπεξεζία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαιή ςπρηθή πγεία 
ησλ ζηξαηεπζίκσλ. Οη νπιίηεο-κέιε ησλ Οκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο έρνπλ 
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο απνζηνιήο πνπ ηνπο 
έρεη αλαηεζεί θαη σο επί ησ πιείζηνλ αληαπνθξίλνληαη κε επζπλεηδεζία ζηα θαζήθνληα 
ηνπο. Οη ζρέζεηο ησλ Δηνηθήζεσλ ησλ Μνλάδσλ κε ηα κέιε ησλ Οκάδσλ 
ραξαθηεξίδνληαη αξκνληθέο αθνύ από ηηο δηκεληαίεο αλαθνξέο δελ πξνθύπηεη ύπαξμε 
ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ. 
 ήκεξα ππεξεηνύλ ζηηο ηάμεηο ηνπ Ειιεληθνύ ηξαηνύ 100 εηδηθνί επηζηήκνλεο   

( 50 Φπρνιόγνη, 46 Κνηλσληνιόγνη θαη 4 Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί).(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 2) Ο 
αξηζκόο ησλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα 
πξνεγνύκελα έηε αλ ιεθζεί ππόςε όηη ην 2000 είρακε 90, ην 1999 85 ελώ ην 1995, 

73. (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 3). Αλ θαη παξνπζηάδεηαη κία ζεκαληηθή αύμεζε ησλ εηδηθώλ 
επηζηεκόλσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, παξόια απηά ν αξηζκόο ηνπο εμαθνινπζεί λα κελ 
θαιύπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο. Οη απμνκεηώζεηο ησλ νπιηηώλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ  
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο  έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηαζεζηκόηεηα ηεο θάζε ΕΟ κε 
απνηέιεζκα ζε θάπνηεο πεξηόδνπο νη ειιείςεηο λα είλαη ζαθώο κεγαιύηεξεο. Η 
Τπεξεζία έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο κεγάιεο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη γηα ην ζθνπό απηό κειεηάηαη ε 
πξόζιεςε Μόληκνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα αλαιάβεη ην ζπληνληζκό ηνπ 
ζεζκνύ θαη ζα βνεζήζεη ζηελ αθόκα θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. 
 Όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία εμάγνληαη από ηηο 

δηκεληαίεο αλαθνξέο, θαηά ην έηνο 2000 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 79.345 (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 4) 
ζπλεληεύμεηο έλαληη 56.134 ην 1999 θαη 44.642 ζπλεληεύμεσλ ην έηνο 1998, αύμεζε 
29%. Σν πξώην εμάκελν ηνπ 2001 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 43.769 ζπλεληεύμεηο. 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 5) Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδώ όηη ε ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 
ησλ ζπλεληεύμεσλ εθηηκάηαη όηη νθείιεηαη ζηελ εδξαίσζε ηνπ ζεζκνύ θαη ζηελ 
ζηαδηαθή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ. 



  

Από ηα πξόζθαηα ζηνηρεία πξνθύπηεη (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 6) όηη γηα όιν ην 2000 θαη 
ην α΄ εμάκελν ηνπ 2001 ειήθζεζαλ ζπλνιηθά 123.114 ζπλεληεύμεηο θαη εληνπίζηεθαλ 
8947 Άηνκα Υξήδνληα Ιδηαίηεξεο Φξνληίδαο ("ΑΥΙΦ") ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε 
πνζνζηό πνπ θπκαίλεηαη ζην   7,2%  % πεξίπνπ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ιεθζεηζώλ 
ζπλεληεύμεσλ. 

Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ παξαηήξεζε όηη ν παξαπάλσ αξηζκόο δελ 
αληηζηνηρεί ζε άηνκα αιιά ζε ζπλεληεύμεηο θαζώο από θάπνηα άηνκα κπνξεί λα 
ιακβάλεηαη πεξηζζόηεξν από κία ζπλέληεπμε. Με απηό ην δεδνκέλν ην πνζνζηό ησλ 
ΑΥΙΦ ( 7,2 %) είλαη πηζαλόλ λα είλαη αθόκα κηθξόηεξν. 
 Μεγαιύηεξε ζπρλόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18κήλνπ εκθαλίδνπλ: 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 7) 

 Η θαηεγνξία ‘’δηάθνξα πξνβιήκαηα’’ (πνζνζηό 49,8 %), ε νπνία πεξηιακβάλεη 
θπξίσο άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνγελεηαθά-νηθνλνκηθά ή θνηλσληθά 
πξνβιήκαηα. 

 Η θαηεγνξία ‘’δπζπξνζαξκνζηηθόηεηα’’ (πνζνζηό 19%) 

 Η θαηεγνξία ‘’θαηάζιηςε-απνγνήηεπζε-κειαγρνιία’’ (πνζνζηό 9%) 

 Σα άηνκα κε ‘’δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο’’ (πνζνζηό 8,2 %) 
Από ηα ζηνηρεία απηά εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ζε πνζνζηό πάλσ από 40% 

νη ΑΥΙΦ εκθαλίδνπλ νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα (όπσο απώιεηα θάπνηνπ γνλέα, θαθέο 
ζρέζεηο κε γνλείο, ρσξηζκόο γνλέσλ, θαθή πγεία θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 
θ.ι.π.) ή ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σα κελ πξώηα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα 
αληηκεησπίδνληαη από ηηο νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο κε παξνρή ςπρνινγηθήο 
ππνζηήξημεο, ηα δε νηθνλνκηθά κε ηε ζπλδξνκή ησλ Δηνηθήζεσλ παξέρνληαο 
δηαθξηηηθά δηεπθνιύλζεηο γηα εξγαζία θαη νηθνλνκηθή ζπλδξνκή από ηνπο πόξνπο ηεο 

κνλάδαο. (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 8) 
Σν πνζνζηό ησλ εληνπηζζέλησλ ΑΥΙΦ πνπ ραξαθηεξίζζεθαλ από ηηο Οκάδεο 

Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο (ΟΦΜ), ζύκθσλα κε ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο Πάγηαο 
Δηαηαγήο, σο ηνμηθνκαλείο αλέξρεηαη ζην 7% (598 πεξηπηώζεηο) γηα ην έηνο 2000 θαη 
γηα ην α’ εμάκελν ηνπ 2001. Επηβάιιεηαη λα δηεπθξηληζηεί όηη ν ραξαθηεξηζκόο 
"ηνμηθνκαλείο" δελ αξκόδεη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ 
αηόκσλ. ηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ζηελ θαηεγνξία απηήλ ππάγνληαη 
πεξηζηαζηαθνί ρξήζηεο ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ ησλ νπνίσλ ην πνζνζηό πξάγκαηη 
απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνύο ζηελ θνηλσλία θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο ηάμεηο ησλ ελόπισλ 
δπλάκεσλ.  

Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη κέζσ πξσηνβνπιηώλ αηνκηθνύ ή νκαδηθνύ 
ραξαθηήξα από ιεηηνπξγνύο ηνπ ζεζκνύ θαη Δηνηθήζεηο έρνπλ επηηεπρζεί ηα 
παξαθάησ:  

 
 

α. Δηνξγάλσζε εκεξίδσλ επηκόξθσζεο ζηειερώλ ζε ζέκαηα 
επηθνηλσλίαο. Πξόζθαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκεξίδεο γηα επηκόξθσζε ΕΠΤ . 

 
β. πλεξγαζία κε θέληξα πξόιεςεο θαηά ησλ Ναξθσηηθώλ 

(επνπηεπόκελα από ηνλ ΟΚΑΝΑ) γηα ζπκκεηνρή ησλ ιεηηνπξγώλ ηνπ ζεζκνύ ζε 
ζεκηλάξηα γηα ηελ πξόιεςε θαηά ηεο ρξήζεο ςπρνδξαζηηθώλ, εμαξηεζηνγόλσλ 
νπζηώλ. 

γ. Λεηηνπξγία ζρνιείνπ εθκάζεζεο ειιεληθήο γιώζζαο κέζα ζε 
Μνλάδεο, κε ηελ αμηνπνίεζε νπιηηώλ δαζθάισλ. 
 

δ. Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο νπιηηώλ. 



  

 
ε. Δεθάδεο νκηιίεο κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζύγρξνλα θνηλσληθά 

ζέκαηα θαη απαζρνινύλ ηνπο λένπο ζηξαηεπκέλνπο (άγρνο πξνζαξκνγήο, λαξθσηηθά, 
AIDS) 
 

ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

Παξά ην ζεκαληηθό έξγν πνπ έρεη πξνζθέξεη ν ζεζκόο, δελ ππάξρεη ακθηβνιία 
όηη ππάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο ηνπ θαη εθηηκάηαη όηη ζα απνθνκίζνπκε ζεηηθόηεξα 
απνηειέζκαηα ζην κέιινλ, δίλνληαο έκθαζε ζηα παξαθάησ: 
  α. Πηζηή ηήξεζε ησλ Δηαηαγώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί έηζη ώζηε ηα 
ζηνηρεία λα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ. Δπζηπρώο αλ θαη θαη΄ επαλάιεςε έρνπλ 
ηνληζηεί νη ειιείςεηο-παξαιήςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο δηκεληαίεο αλαθνξέο, κε 
Γεληθέο Δηαηαγέο, κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε θάπνηεο από ηηο Οκάδεο αιιά θαη κε 
παξόκνηεο επηζεκάλζεηο πνπ έγηλαλ πέξζη ζηελ Ηκεξίδα, θάπνηεο από ηηο αλαθνξέο 
εμαθνινπζνύλ λα ζηέιλνληαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη παξαηεξήζεηο πνπ 
έρνπλ γίλεη. Επαλαιακβάλνπκε όηη νη δηκεληαίεο αλαθνξέο ησλ Οκάδσλ 

Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ανελλιπώς θαη ελππνγξάθσο 

από όλες ηηο νκάδεο θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ην πξόηππν πνπ πεξηέρεηαη ζηελ Πάγηα 
Δηαηαγή ώζηε λα πξνθύπηνπλ νκνηνγελή πνζνηηθά δεδνκέλα θαηάιιεια γηα ζηαηηζηηθή 
επεμεξγαζία. Σα ΑΥΙΦ αθόκα θαη αλ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα 
κπνξνύζαλ λα ηα εληάμνπλ ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο θαηεγνξίεο, λα εληάζζνληαη 
κόλν ζε απηή κε ην επηθξαηέζηεξν. Οη αλαθνξέο, εθηόο από πνζνηηθά δεδνκέλα, λα 

πεξηέρνπλ κε ππεύζπλν θαη επηζηεκνληθό ιόγν ανώνσμες ραξαθηεξηζηηθέο 
πεξηπηώζεηο ΑΥΙΦ, ηδέεο, εληππώζεηο από ηηο επηζθέςεηο, ζρόιηα θαη πξνηάζεηο γηα 
ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνύ θαη ηηο δπλαηόηεηεο εμέιημεο ηνπ. 

β. Η αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ ησλ ΟΦΜ γηα ζπλεξγαζία ηνπο κε 
θξαηηθέο ππεξεζίεο κε ζθνπό ηελ εθπόλεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ησλ νπιηηώλ 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ δίλνληαη. ηηο ελ ιόγσ πξνζπάζεηεο 
θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπλαίλεζε ησλ Δηνηθήζεσλ ησλ ρεκαηηζκώλ έηζη ώζηε 
παξόκνηεο δξαζηεξηόηεηεο λα κελ γίλνληαη ζε βάξνο ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
Μνλάδσλ. 
  γ. Η απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθώλ ησλ Μνλάδσλ 
θαη ε δηνξγάλσζε ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηζθέςεσλ ζε ρώξνπο 
αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο ζεσξείηαη όηη ζα βνεζήζεη ζηελ επθνιόηεξε 
πξνζαξκνγή ησλ νπιηηώλ. 
  δ. Με επζύλε ησλ ρεκαηηζκώλ νη επηζθέςεηο ησλ ΟΦΜ ζηηο 
Μνλάδεο νθείινπλ λα είλαη ζπλερείο κε ζθνπό ηε ιήςε ζπλεληεύμεσλ από όζν ην 
δπλαηό κεγαιύηεξν αξηζκό ζηξαηεπζίκσλ ή θαη όισλ αλά ρεκαηηζκό αιιά θαη 
παξαθνινύζεζε ησλ ήδε εληνπηζζέλησλ ‘’ΑΥΙΦ’’. 

 Μέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί από ηελ Τπεξεζία όπσο ε κνξηνπνίεζε ησλ 
κεηαζέζεσλ ησλ ζηξαηεπζίκσλ θαη νη άδεηεο παξακεζνξίνπ θξίλεηαη όηη βνήζεζαλ 
απνθαζηζηηθά ζηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή ησλ νπιηηώλ ζηηο Μνλάδεο ηνπο. 
 Πξόζθαηα ε Ιεξαξρία ηνπ ΓΕ κεηά από πξόηαζε θαη ζύκθσλε γλώκε όισλ 
ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, απνθάζηζε λα αλαηεζεί ν ζπληνληζκόο ηνπ ζεζκνύ 
ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζε έλα εληαίν θνξέα ππό ηε ΔΤΓ/ΓΕ, ζηνλ νπνίν λα 
ππάγνληαη όιεο νη αξκνδηόηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ 
πξνζσπηθνύ (π.ρ. λαξθσηηθά, απηνθηνλίεο). Θεσξνύκε όηη ε ελέξγεηα απηή κπνξεί λα 
βνεζήζεη ζηελ αθόκα θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ.  

 



  

ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

Οη νπιίηεο-εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ ππεξεηνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνύ 
"Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο" θαηέγξαςαλ κε ζπλέπεηα ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ 
πεξηπηώζεσλ ηνπο "ΑΥΙΦ" πνπ εληόπηζαλ, ελώ πξνρώξεζαλ θαη ζε πιήζνο 
ζπκπεξαζκάησλ, ελεξγεηώλ θαη πξνηάζεσλ. Σα θίλεηξα ηνπο εθηηκάηαη όηη εκπλένληαη 
από επαγγεικαηηθό ελζνπζηαζκό θαη δηάζεζε πξνζθνξάο. Επεηδή όκσο ν αξηζκόο 
ηνπο δελ επαξθεί πάληα αιιά θαη δελ δηαζέηνπλ θάπνηνη από απηνύο ηελ απαηηνύκελε 
εμεηδίθεπζε, γηα ην ιόγν απηό πηζηεύεηαη όηη ε έληαμε ζην ζηξάηεπκα κόληκνπ 
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζα βνεζήζεη απνθαζηζηηθά ζηελ αθόκα θαιύηεξε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ. Με ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ  
πηζηεύεηαη όηη ν ζεζκόο ζα ζπλερίζεη λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ησλ 
ζπλζεθώλ ηνπ ζηξαηησηηθνύ πεξηβάιινληνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


