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ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΟΜΑΓΧΝ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ: 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

Μ.Τ. ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΤΥΟΛΟΓΟ 

 

1.  Η ιεηηνπξγία ηνπ Θεζκνύ Χπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ε νπνία 

θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηε ΠαΔ 4-46/97 εληάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο κηαο 

πξνιεπηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θπξίσο πξώηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνύ, ζην Σηξαηό 

Ξεξάο πνπ απνβιέπεη ζηνλ εληνπηζκό, ηε δηεξεύλεζε θαη άκβιπλζε ησλ γεληθώλ 

(ζπλζήθεο δηαβίσζεο) θαη εηδηθώλ (εμαηνκηθεπκέλεο δπζιεηηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο) 

πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηνπο ζηξαηεπκέλνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 

ηνπο.  

2. Σθνπνί ηνπ ζεζκνύ ζύκθσλα κε ηελ ΠαΔ 4-46/97 είλαη νη εμήο: 

 

α. Ο εληνπηζκόο ησλ ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ ζηξαηεπκέλσλ. 

 

β. Η δηεξεύλεζε θαη ε κειέηε ησλ αηηηώλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

απαζρνινύλ ηνπο ζηξαηεπκέλνπο θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ςπρηθή 

πγεία θαη πξνζαξκνγή ηνπο. 

 

γ. Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο πξνο ηνπο ζηξαηεπκέλνπο γηα ηελ 

άκβιπλζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο. 

 

δ. Η επαηζζεηνπνίεζε ησλ Δηνηθήζεσλ θαη ησλ κνλίκσλ ζηειερώλ θαη ε 

άζθεζε ζπκβνπιεπηηθνύ έξγνπ πξνο ηηο Δηνηθήζεηο θαη ηα κόληκα ζηειέρε 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζηξαηεπκέλσλ κε νμπκέλα ςπρνινγηθά θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

 

3. Ο Θεζκόο ζηειερώλεηαη από νπιίηεο, εηδηθνύο επηζηήκνλεο ηνπ 

Υγεηνλνκηθνύ Σώκαηνο κε ηηο εηδηθόηεηεο ηνπ Χπρνιόγνπ, Κνηλσληνιόγνπ θαη 

Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη, αλ είλαη δπλαηόλ, κε ηε κνξθή 

ηξηκειώλ νκάδσλ ζηα Κέληξα Εθπαίδεπζεο Νενζύιιεθησλ, ζηνπο Μείδνλεο 

Σρεκαηηζκνύο θαη ζηηο Σηξαηησηηθέο Φπιαθέο. Οη νπιίηεο εηδηθνί επηζηήκνλεο 

ηνπνζεηνύληαη ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο αθνύ πξώηα έρνπλ εθπαηδεπζεί επαξθώο ζην 

414 ΣΝΕΝ ζε ζέκαηα ςπρνπαζνινγίαο, ηερληθώλ ιήςεο ζπλέληεπμεο θαη ινηπώλ 

ςπρνδηαγλσζηηθώλ εξγαιείσλ θαη εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Σε θάζε 

Σρεκαηηζκό θαη ΚΕΝ-ΕΚΕ πνπ ηνπνζεηείηαη Ε.Ε.Ο. είλαη απαξαίηεηε ε νξγάλσζε 

εηδηθνύ  ρώξνπ – γξαθείνπ ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε άζθεζε ηνπ έξγνπ ηεο θάζε 

Οκάδαο  κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε νξγάλσζή ηνπ. (Πα-Δ 4-46/97) 

 

4. Όζνλ αθνξά ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεζκνύ, απηό κε ηε ζεηξά ηνπ 

δηαηάζεη ηε ζπλεξγαζία Οκάδαο – Δηνηθήζεσλ Μνλάδσλ θαη Σρεκαηηζκώλ – 

Εθέδξσλ Ιαηξώλ θαη Σηξαηησηηθώλ Χπρηάηξσλ κε θνηλό ζηόρν ηνλ εληνπηζκό θαη ηε 

παξνρή βνήζεηαο πξνο ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία 

δπζρεξαίλνπλ ηε πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζηξάηεπκα. Σηα πιαίζηα ηεο ίδηαο Δηαηαγήο 

επηπιένλ δηαηάζζεηαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ε θαιή πίζηε ησλ Δηνηθεηώλ απέλαληη ζηηο 

Οκάδεο. Οη νπιίηεο πνπ εληνπίδνληαη από ηηο Ε.Ε.Ο. λα «δπζιεηηνπξγνύλ» 
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ραξαθηεξίδνληαη σο «ΑΦΙΦ» θαη όρη σο «Πξνβιεκαηηθνί» γηα λα κε ζηηγκαηίδνληαη. 

Αθνινπζεί αληίζηνηρε γξαπηή θαη πξνθνξηθή ελεκέξσζε ησλ Δθζεσλ θαη θάζε 

δίκελν ζπληάζζεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ε νπνία απνζηέιιεηαη πξνο ηε ΔΥΓ ε/θαη πξνο 

ην 4 ΕΓ θάζε Σρεκαηηζκνύ θαη θνηλνπνηείηαη ζηε ΓΕΣ/ΔΥΓ/5. Σεκαληηθά ζηνηρεία 

απηνύ ηνπ είδνπο ησλ αλαθνξώλ είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εληνπηζζέλησλ 

«ΑΦΙΦ», νη ελέξγεηεο πξνο ζηήξημή ηνπο, ηα όπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη νη 

αληίζηνηρεο πξνηάζεηο.  

 

5. Οη νπιίηεο εηδηθνί επηζηήκνλεο κεηνπζηώλνπλ ζε πξάμε ην Θεζκό, ζε 

δηαγλσζηηθό επίπεδν κέζσ ηεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ςπρνδηαγλσζηηθώλ δνθηκαζηώλ λνεκνζύλεο θαη πξνζσπηθόηεηαο. Σην επίπεδν ηεο 

παξέκβαζεο νη Ε.Ε.Ο. αθνινπζνύλ θπξίσο ηηο αξρέο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο - 

παξέκβαζεο ζηε θξίζε θαη ρξεζηκνπνηνύλ σο θύξην εξγαιείν ηε ζπλέληεπμε. 

 

6. Υπεύζπλνο ζε έλα πξώην επίπεδν γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θάζε 

Οκάδαο Χπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ζε θαζέλα από ηα παξαπάλσ επίπεδα, κε 

αλάζεζε από ηε Δθζε ηνπ Μείδνλα Σρεκαηηζκνύ θαη όρη ζεζκνζεηεκέλα, είλαη έλαο 

Μόληκνο Υπάιιεινο – Χπρνιόγνο, ππνρξεσηηθά θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ 

Δηπιώκαηνο ζηελ Κιηληθή Χπρνινγία πνπ ζεκαίλεη εθπαίδεπζε, ζε έλα πξώην 

επίπεδν, ζηε δηάγλσζε ησλ ςπρηθώλ παζήζεσλ κέζσ ηεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο θαη 

ηεο ρξήζεο ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ θαη ζ’ έλα δεύηεξν επίπεδν ζηε ςπρνζεξαπεία. 

Έξγν ηνπ Υπαιιήινπ – Χπρνιόγνπ, όζνλ αθνξά ην Θεζκό, είλαη:  

 

α. Η επνπηεία ηνπ έξγνπ ησλ Ε.Ε.Ο, νη νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί εληόο 

ησλ νξίσλ δξάζεο ηνπ Μείδνλα Σρεκαηηζκνύ ζηνλ νπνίν θαη ν ίδηνο 

αλήθεη. Τν ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη ζπγρξόλσο θαη αίηεκα πνπ έρεη 

εθθξαζηεί από ηηο Ε.Ε.Ο. 

 

β. Η επνπηεία ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο θάζε κία από ηηο 

παξαπάλσ Εηδηθέο Επηζηεκνληθέο Οκάδεο.  

 

γ. Η ζύλδεζε κεηαμύ ησλ Ε.Ε.Ο. θαη ηεο Σηξαηησηηθήο Ιεξαξρίαο όζνλ 

αθνξά ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ έξγνπ ηεο θάζε Οκάδαο. 

 

7. Επνπηεία ζε έλα δεύηεξν επίπεδν αζθεί ν εθάζηνηε αξκόδηνο γηα θάζε 

Μείδνλα Σρεκαηηζκό Σηξαηησηηθόο Χπρίαηξνο. 

 

8. Κύξηνη ζθνπνί κηαο επνπηείαο είλαη: 

 

α. λα εμαζθαιίδεη όηη εμππεξεηνύληαη όζν ην δπλαηό θαιύηεξα ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πειαηώλ  

 

β. λα εμαζθαιίζεη όηη ζα επέιζεη εθείλε ε αιιαγή πνπ ζα βνεζήζεη ην 

πειάηε λα αληηκεησπίδεη επαξθώο ην όπνην πξνζσπηθό αίζζεκα 

δπζθνξίαο θαη λα δίλεη ιύζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπ 

 

 γ. λα βνεζά ηνλ επνπηεπόκελν λα αλαπηύζζεηαη επαγγεικαηηθά. 

(Caroll,1996). 
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9. Κύξηα ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε αμηνιόγεζε 

ησλ επνπηεπνκέλσλ ζύκθσλα κε ηηο αμίεο θαη ηηο λόξκεο ηνπ θάζε επαγγέικαηνο, 

όπσο απηέο εθθξάδνληαη κέζα από ην Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ θάζε Επαγγέικαηνο, 

θαη ηα αληίζηνηρα απνδεθηά από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα εξεπλεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

10. Σηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνπηείαο 

  

α. Πειάηεο ζεσξνύληαη νη Σηξηεο νη νπνίνη παξαπέκπνληαη ή 

απεπζύλνληαη ζηηο Ε.Ε.Ο, νη Δηνηθήζεηο ησλ Μνλάδσλ ζηηο νπνίεο απηνί 

αλήθνπλ θαη ε Δθζε ηνπ Σρεκαηηζκνύ – Μείδνλα Σρεκαηηζκνύ ζηνλ 

νπνίν αλήθνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο νη Μνλάδεο.  

 

β. Επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν πειάηεο ζεσξείηαη όηη 

έρεη επηηεπρζεί όηαλ ν πειάηεο πηνζεηεί εθείλνπο ηνπο ηξόπνπο ζθέςεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο, ώζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη θαη λα ιύλεη ηα 

πξνβιήκαηά ηνπ, απηελεξγώληαο ςπρνινγηθά, ρσξίο λα βηώλεη έλα 

δπζβάζηαρην πξνζσπηθό αίζζεκα δπζθνξίαο. Η πξνζπάζεηα γηα  αιιαγή 

ελαπόθεηηαη ζηε πξνζσπηθή επζύλε ηνπ πειάηε κε ηαπηόρξνλε 

ππνζηήξημε αιιά θαη νξηνζέηεζε ηεο επζύλεο ησλ ππνινίπσλ 

εκπιεθνκέλσλ (Ε.Ε.Ο., Δθζε, νηθνγέλεηα).  

 

γ. Όζνλ αθνξά ηνπο επνπηεπόκελνπο ε αλάπηπμή ηνπο έξρεηαη σο 

απνηέιεζκα ησλ ζπδεηήζεσλ ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί 

(ζπδήηεζε γηα ηηο δηαγλσζηηθέο ηερληθέο θαη ηηο ηερληθέο παξέκβαζεο) 

θαζώο θαη ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηνπο απαζρνινύλ θαη ηα νπνία ζπλήζσο 

αθνξνύλ ηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηνπο πειάηεο. 

Κεληξηθνί άμνλεο ζηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο απνηεινύλ: 

 

i) O ζεβαζκόο ζηελ εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν θαη ην ξόιν ηνπ θαζελόο 

ζηα πιαίζηα ηνπ Θεζκνύ (ΠαΔ 4-46/97)  

 

ii) Η νξηνζέηεζε ησλ επζπλώλ ησλ κειώλ ηεο Οκάδαο πξνο ηξίηνπο 

θαζώο θαη ηνπ θάζε κέινπο ηεο Οκάδαο έλαληη ησλ ππνινίπσλ κειώλ.  

 

iii) Τήξεζε ηνπ Κώδηθα Δενληνινγίαο θαζώο ζύκθσλα θαη κε ηε Πα-

Δ 4-46/97 όζνη εκπιέθνληαη ζην Θεζκό νθείινπλ λα ελεξγνύλ 

ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ππεπζπλόηεηαο, ηνπ ζεβαζκνύ ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο παξνρήο νπζηαζηηθήο κέξηκλαο.  

 

11. Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζίγνληαη παξαθάησ θαη νη πξνηάζεηο πνπ 

δηαηππώλνληαη απνξξένπλ από ηελ επνπηεία ηνπ ζεζκνύ, όπσο απηόο εθαξκόδεηαη 

ζηα πιαίζηα Μείδνλνο Σρεκαηηζκνύ (Α΄ΣΣ) θαζώο θαη Κέληξνπ Εθπαίδεπζεο 

Νενζύιιεθησλ (523ΤΠ – ΚΕΝ). 

 

α.  Όζνλ αθνξά ζην έκςπρν δπλακηθό παξαηεξείηαη: 

  

(1)  Πεξηνξηζκέλε αξηζκεηηθά θαη κε ζπλερόκελε ρξνληθά ζηειέρσζε 

ησλ Ε.Ε.Ο. Παξάιιεια νη κεηαζέζεηο ησλ κειώλ ησλ Ε.Ε.Ο. θαη ε 

απνξξένπζα αιιαγή ηεο δνκήο θάζε Οκάδαο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε 
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πνηόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ έξγνπ. Απηό γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλέο 

ζηε πεξίπησζε πνπ ζην κέινο ηεο Οκάδαο ην νπνίν κεηαηίζεηαη 

απνκέλνπλ ιίγνη κήλεο λα ππεξεηήζεη ή/θαη ζηε πεξίπησζε πνπ 

κεηαηίζεηαη ζε παξόκνηα ζέζε π.ρ. από ηε πεξηνδεύνπζα Οκάδα ηνπ 

Δ΄ΣΣ ζε απηή ηνπ Α΄ΣΣ ή από ην ΚΕΝ ζην Κηιθίο ζην ΚΕΝ πνπ 

βξίζθεηαη ζην Μαπξνδέλδξη. Πξνηείλεηαη ε επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε 

ησλ επηδξάζεσλ ησλ αιιαγώλ απηώλ θαη ζπγρξόλσο, σο έλα πξώην 

κέηξν, πξνηείλεηαη ηα κέιε ησλ Οκάδσλ λα κεηαηίζεληαη ζε 

δηαθνξεηηθή ζέζε από απηή ζηελ νπνία είραλ ηνπνζεηεζεί 

πξνεγνπκέλσο. 

 

(2)  Οη εηδηθόηεηεο κε ηηο νπνίεο ζηειερώλνληαη νη Οκάδεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθό θαη ζπγρξόλσο κε επαξθέο εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν. ή 

όζνλ αθνξά ηνπο ςπρνιόγνπο κόλν κε πηπρίν Φ.Π.Χ. Παξάιιεια αλ 

θαη ε ΠαΔ 4-46/97 νξίδεη δηαθνξεηηθά θαζήθνληα γηα ηε θάζε 

εηδηθόηεηα, ζηε πξάμε, ιόγσ θαη ηεο πξναλαθεξόκελεο ζπλζήθεο, 

όιεο νη εηδηθόηεηεο θαινύληαη λα εθηειέζνπλ ηα ίδηα θαζήθνληα. Τν 

γεγνλόο απηό θαζηζηά δπζρεξέο ην έξγν ηεο Οκάδαο, ηδηαίηεξα όηαλ 

ιείπεη ε εηδηθόηεηα ηνπ ςπρνιόγνπ, θαζώο απμάλεηαη ην αίζζεκα ηεο 

επζύλεο γηα ηηο ππόινηπεο εηδηθόηεηεο θαη παξάιιεια νη πξνζδνθίεο 

ησλ Δθζεσλ παξακέλνπλ νη ίδηεο. Επηπιένλ ε εθπαίδεπζε ζην 414 

ΣΝΕΝ όπσο δνκείηαη ζήκεξα δε θαίλεηαη λα επαξθεί θαζώο θαιείηαη 

λα θαιύςεη δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από δηαθνξεηηθέο 

πνιπεηείο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Πξνηείλεηαη ε δηεξεύλεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ θάζε εηδηθόηεηαο θαη ε αλάινγε 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο ε νπνία λα αθνινπζεί ηηο αξρέο 

ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο. Παξάιιεια πξνηείλεηαη λα εμεηαζζεί ην 

ελδερόκελν πξόζιεςεο θαη επαγγεικαηηώλ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 

Οκάδσλ. 

 

β.  Όζνλ αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή παξαηεξείηαη όηη νξηζκέλεο 

Οκάδεο πνπ εδξεύνπλ ζε Μείδνλεο Σρεκαηηζκνύο δελ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα, ιόγσ θηηξηαθήο ππνδνκήο, λα ζηεγάδνληαη ζε εηδηθό ρώξν – 

γξαθείν, γεγνλόο ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ππαγσγή ηνπο ζηα 1 

ΕΓ, κε απνηέιεζκα λα παξαβηάδεηαη ε αξρή ηνπ ςπρνινγηθνύ απνξξήηνπ 

θαη λα θαζίζηαηαη δπζρεξήο ηόζν ε νξγάλσζε ηνπ έξγνπ ηνπο όζν θαη ε 

πξόζβαζε ζε απηήλ Σηξησλ ε/θαη Σηειερώλ πνπ ζα ην επηζπκνύζαλ. 

Πξνηείλεηαη ε άκεζε νξγάλσζε εηδηθώλ ρώξσλ – γξαθείσλ γηα ηηο Οκάδεο 

θαη ε ππαγσγή ηνπο ζε αληίζηνηρε ππεξεζία ςπρηθήο πγείαο. 

 

γ.  Όζνλ αθνξά ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεζκνύ, αλ θαη ππάξρεη 

ζρεδόλ θαηά απόιπηε πιεηνςεθία ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξώλ, πξνηείλεηαη ε δηεξεύλεζε ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο θαη ν θαζνξηζκόο 

ησλ ξόισλ ηνπο θαζώο ε θαιή πίζηε θαη ζπλεξγαζία θεξδίδνληαη θαη δελ 

δηαηάζζνληαη. Πξνηείλεηαη επηπιένλ ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο Αγσγήο 

ζρεηηθά κε ηε ςπρηθή πγεία (αίηηα ςπρηθώλ παζήζεσλ – ηξόπνη 

πξνζέγγηζεο αηόκσλ πνπ ππνθέξνπλ ςπρηθά) πξνο ηελ Κνηλόηεηα 

(Σηξάηεπκα) θαζώο θαίλεηαη λα επηθξαηνύλ ζηεξεόηππα ηα νπνία δελ 

αιιάδνπλ κόλν κε ηελ αιιαγή ηεο εηηθέηαο. Πξνηείλεηαη παξάιιεια ε 
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αιιαγή ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ δηκεληαίσλ αλαθνξώλ θαζώο παξαηεξνύληαη: 

 

(1).  ζηελ ελόηεηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ έιιεηςε 

ελαξκόληζεο κε ηα εγθεθξηκέλα δηαγλσζηηθά εγρεηξίδηα  

 

(2).  ζηελ ελόηεηα ελέξγεηεο γηα ηνπο ΑΦΙΦ επαλαιακβαλόκελεο 

ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο  

 

(3).  έιιεηςε παξνρήο αλαηξνθνδόηεζεο θπξίσο από ηελ Κεληξηθή 

Δηνίθεζε πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ην Θεζκό, θπξίσο όζνλ αθνξά ηηο 

ελόηεηεο ησλ ελεξγεηώλ θαη ησλ πξνηάζεσλ. Πξνηείλεηαη επίζεο ε 

ζεζκνζέηεζε ελόο δηθηύνπ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηηο Οκάδεο αλά ηελ 

Ειιάδα, αλάκεζα ζηηο Οκάδεο θαη ηηο θαηά ηόπνπο Υπεξεζίεο Χπρηθήο 

Υγείαο θαη αλάκεζα ζηηο Οκάδεο θαη ην θαηλνύξην θνξέα πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζηε ΔΥΓ. 

 

(4).  έιιεηςε ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο πέξα ηεο πνζνζηηαίαο θαη ησλ 

θαηάιιεισλ εξεπλώλ ώζηε λα κειεηεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

έξγνπ ησλ Οκάδσλ ζε όιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο. 

. 

δ. Όζνλ αθνξά ηηο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο θαη ηηο ηερληθέο παξέκβαζεο 

πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε ζηηο Οκάδεο ησλ απαξαίηεησλ εγθεθξηκέλσλ 

ςπρνδηαγλσζηηθώλ εξγαιείσλ θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζε απηά θαζώο θαη 

ζε ηερληθέο παξέκβαζεο ζηε θξίζε ζε ζπλεξγαζία θαη κε εμσηεξηθέο 

δνκέο όπσο Παλεπηζηεκηαθά Τκήκαηα Χπρνινγίαο - ππεξεζίεο ςπρηθήο 

πγείαο. Εηδηθή εθπαίδεπζε απαηηείηαη άιισζηε όηαλ παξέρνληαη 

εμεηδηθεπκέλεο κνξθέο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο όπσο είλαη ε 

ηειεθσληθή γξακκή. 

 

ε. Όζνλ αθνξά ηελ επνπηεία πνπ πξνζθέξνπλ νη Μ.Υ. Χπρνιόγνη 

πξνηείλεηαη ε αλάινγε εθπαίδεπζή ηνπο ζε απηό ην ξόιν θαη ε δηεξεύλεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο παξερόκελεο επνπηείαο θαη ησλ πξνζδνθηώλ 

πνπ έρνπλ νη Οκάδεο από απηήλ. Πξσζύζηεξν όκσο θαη απαξαίηεην 

ζπγρξόλσο ζηάδην είλαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ 

ξόινπ ησλ Μ.Υ. ε νπνία ζα πξνθύςεη από ηηο απαληήζεηο πνπ ζα δνζνύλ 

ζηα δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη ζε αλάινγν ππόκλεκα πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

Φξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί πσο ε απόιπηε ζρεδόλ πιεηνςεθία ησλ Μ.Υ, 

Χπρνιόγσλ όπσο θαη ησλ κειώλ ησλ Οκάδσλ, ηδηαίηεξα όηαλ θάπνηα από 

ηα κέιε ηεο πιεζηάδνπλ ην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπο, εκθαλίδνπλ 

ζπκπηώκαηα ηνπ ζπλδξόκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

 

Ειπίδσ κεηά ην ηέινο ηεο νκηιίαο λα ζπκκεξίδεζηε ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο 

κνπ θαη ζέισ λα πηζηεύσ πσο κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό θαη κε επνηθνδνκεηηθή 

ζπλεξγαζία κπνξεί ν Θεζκόο ηεο Χπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο λα ζηεξίμεη ην Σηξαηό 

Ξεξάο ζην δύζθνιν έξγν πνπ ε ρώξα ηνλ θαιεί λα επηηειέζεη. 


