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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΥΓ/ΓΕΣ 

 

θ. Υπνπξγέ, θπξίεο θαη θύξηνη, 

 

Βξεζήθακε εδώ ζην ακθηζέαηξν ηνπ 414 ΣΝΔΝ γηα λα παξαθνινπζήζνπκε  ηελ 

H΄ Δηήζηα Ηκεξίδα Ψπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ ηνπ Σηξαηνύ Ξεξάο. 

Ο ζεζκόο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο δεκηνπξγήζεθε  από ηελ  αλαγθαηόηεηα 

δηαζθάιηζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ. Η ΓΥΓ/ΓΔΣ, 

ζεσξώληαο ην άηνκν σο βηνςπρνθνηλσληθή νληόηεηα ζύκθσλα κε ηελ ζύγρξνλε 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, αλέιαβε ήδε ηελ επζύλε ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ νκάδσλ  

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο κε ζθνπό λα ηελ εληάμεη όζν θαιύηεξα γίλεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο πξνιεπηηθήο ςπρηθήο πγηεηλήο. 

 Ο ζεζκόο Ψπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο θαηάθεξε πξννδεπηηθά, ζηα ιίγα 

ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα θεξδίζεη ηελ απνδνρή ηόζν ησλ ζηξαηησηώλ όζν θαη ησλ 

Γηνηθήζεσλ ησλ Μνλάδσλ. Απηό νθείιεηαη: 

 ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ησλ νπιηηώλ ςπρνιόγσλ - θνηλσληνιόγσλ - 

θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ θαη ζηηο θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ γηα λα 

αληαπνθξηζνύλ ζην ξόιν ηνπο 

 θαη ζηελ ζηελή ζπλεξγαζία θαη θαζνδήγεζή ηνπο από ηνπο 

ζηξαηησηηθνύο ςπρηάηξνπο 

Τν πξόγξακκα ηεο ςπρνθνηλσληθήο  κέξηκλαο όπσο δηακνξθώζεθε από ηελ 

πξόζθαηε πάγηα δηαηαγή εκπιέθεη ελεξγά, εθηόο ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο 

κέξηκλαο ηνπο κόληκνπο θαη έθεδξνπο ηαηξνύο ησλ κνλάδσλ θαη ησλ ΣΤΔΠ, θαζώο θαη 

ηνπο Γθηεο ησλ κνλάδσλ θαη ησλ Σρεκαηηζκώλ, δηακνξθώλνληαο έηζη έλα 

πξνζηαηεπηηθό πξνιεπηηθό δίθηπν πνπ εθηείλεηαη από ηελ Μνλάδα κέρξη ηα 

Ννζνθνκεία βάζεσο. 

Τν πξνιεπηηθό απηό δίθηπν πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο θαη 

Σηξαηησηηθήο Ψπρηαηξηθήο πξνζπαζεί λα ζπκβάιεη κε ην πην απνηειεζκαηηθό ηξόπν 

 ζηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε πηζαλώλ δπζπξνζαξκνζηηθώλ 

εθδειώζεσλ θαηά ηελ έληαμε ησλ λενζύιιεθησλ ζηα δεδνκέλα ηνπ ζηξ/θνπ ηξόπνπ 

δσήο  

 ζηελ εμνκάιπλζε δηαπξνζσπηθώλ ζπγθξνύζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηεο 

Μνλάδαο   

 ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

θύζεσο   
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 ζηελ έγθαηξε εληόπηζε ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ όπσο, θαηάρξεζε- 

εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, επηθηλδπλόηεηα απηνθηνληθήο ή βίαηεο ζπκπεξηθνξάο θαζώο 

θαη θάζε πηζαλή ή αξρόκελε ςπρηθή δηαηαξαρή. 

 Σηελ αλάδεημε ησλ πγηώλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε πξνζσπηθόηεηαο, δηα 

κέζνπ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπλαδειθηθόηεηαο, ηεο νκαδηθήο ζπλνρήο θαη 

αιιειεγγύεο πνπ ζπλδπάδνληαη ελεξγά κε ην πλεύκα θαη ην εζηθό ηεο κνλάδνο. 

Τα ζύγρξνλα θνηλσληθν-πνιηηηθά θαη ζηξαηεγηθά δεδνκέλα θάλνπλ εκθαλή ηελ 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε, αιιά θαη εμέιημε ηνπ ζεζκνύ, ώζηε λα απνηειέζεη 

ηκήκα κηαο ζπλνιηθόηεξεο πξνιεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ςπρηθή πγεία πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ. Οη θπξηόηεξνη 

λένη ζηόρνη αθνξνύλ 

 Τελ επέθηαζε ηνπ ζεζκνύ κε ζθνπό ηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη ζηα 

κόληκα ζηειέρε θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαζώο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ζηξαηηώηεο. 

 Τελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ησλ ςπρνθνηλσληθσλ πξνβιήκαησλ πνπ 

απνξξένπλ από ηελ βαζκηαία πνιππνιηηηζκηθή εμέιημε ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηηο 

ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ ζηξαηησηηθνύ επαγγέικαηνο 

 Τελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ εηξελεπηηθώλ ή άιισλ απνζηνιώλ ζην 

εμσηεξηθό 

 Καζώο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηεο νπζηνεμέξηεζεο ε 

νπνία έρεη εμειηρηεί ζε ζεκαληηθόηαην πξόβιεκα ηεο ειιεληθήο λενιαίαο. 

Σηε παξνύζα θάζε ε ΓΥΓ/ΓΔΣ  έρεη ήδε πξνσζήζεη ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

κέηξσλ πνπ έρνπλ σο θύξην ζηόρν ηελ  

 Σηελή ζπλεξγαζία θαη δηαζύλδεζε ησλ νκάδσλ Ψπρνθνηλσληθήο 

Μέξηκλαο κε όινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζην δίθηπν ηεο πξόιεςεο 

ςπρηθήο πγείαο 

 Τελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ Οκάδσλ κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο γηα πξόζιεςε  επαγγεικαηηώλ θιηληθώλ  ςπρνιόγσλ θαη 

ζηνπο ηξείο θιάδνπο ησλ ΔΓ 

 Τελ αλάπηπμε θνηλώλ πξνγξακκάησλ θαη ξεαιηζηηθώλ ζηόρσλ κε 

θνξείο ηεο πνιηηείαο όπσο  ν ΟΚΑΝΑ θαη ην ΔΠΙΨΥ 

Οη κέρξη ηώξα Δηήζηεο Ηκεξίδεο βνήζεζαλ ζηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ζηελ 

ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ζηελ άληιεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη νδήγεζαλ ζηελ 

ζεηηθή κεηεμέιημε ηνπ ζεζκνύ κε ηελ πξνώζεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ. Δίκαη βέβαηνο, 

όηη ε παξνύζα H’ Δηήζηα Ηκεξίδα Ψπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ ηνπ 
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Σηξαηνύ Ξεξάο θνπβαιώληαο ην βάξνο ηεο επηηπρνύο θιεξνλνκηάο ησλ 

πξνεγνπκέλσλ ζα έρεη ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθόηεηα. 


