
 

     

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

  

Θέμα: «Πρόταση ολιστικής ψυχοκοινωνικής μέριμνας στελεχών Ε.Δ. από Ένωση 

Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» 

 

 

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) αναδεικνύει το 

μείζον θέμα της ολιστικής ψυχοκοινωνικής μέριμνας των στελεχών των Ε.Δ. εισάγοντας 

συγκεκριμένη πρόταση βελτιστοποίησης του υπάρχοντος πλαισίου.  

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «Οι στρατιωτικοί υπάλληλοι τελούν σε ειδική σχέση 

εξουσιάσεως προς το Κράτος επιβαρυνόμενοι με αυξημένες υπηρεσιακές και 

εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις και μετέρχονται εντός υφιστάμενων γενικών και ειδικών 

περιορισμών έναντι των λοιπών πολιτικών υπαλλήλων, για τους οποίους οι εν λόγω 

περιορισμοί εάν επιβάλλονταν δεν θα ήταν ανεκτοί (ΣτΕ 2192/2014), δημιουργώντας 

παρεμπιπτόντως αγχογόνους παράγοντες που οδηγούν σε εκδήλωση ασθενειών. Υπό το 

ανωτέρω πρίσμα, η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ., λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες συνθήκες 

αυξημένης επιφυλακής αλλά και εμπλοκής των συναδέλφων σε πλήθος συνεχόμενων 

δράσεων πέραν της κύριας αποστολής τους, προτείνει στο πλαίσιο πρόληψης και 

προαγωγής της ψυχικής υγείας των Στελεχών των Ε.Δ., πάγια, διμηνιαία και υποχρεωτική 

ψυχολογική πληροφόρηση, καθώς και συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη, υπό 

εξατομικευμένη βάση και εντός της στρατιωτικής κοινότητας, ήτοι στον εργασιακό χώρο 

και δια ζώσης, από ειδικούς ψυχικής υγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς 

Λειτουργούς κ.ά.) προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα το 
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εργασιακό και κοινωνικό στρες των στελεχών των Ε.Δ. Το Σωματείο θεωρεί ότι η 

δυνατότητα αυτόβουλης ατομικής πρωτοβουλίας με δια ζώσης επαφή ή με 

μεμακρυσμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες καθώς και η ετήσια υποχρεωτική ψυχολογική 

παρακολούθηση δεν δύνανται να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ως 

πρωταρχικό μέλημα τη διατήρηση της ψυχικής υγείας του ανθρωπίνου δυναμικού του, γι’ 

αυτό και έχει τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων και ψυχολόγων ώστε να διαφυλαχθεί η 

σωματική και ψυχική υγεία των σπουδαστών καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής αυτών 

εντός των Σχολών, στο πλαίσιο των δράσεων για τον περιορισμό της υγειονομικής κρίσης, 

ενώ συνεχίζει τη λειτουργία του σε 24ωρη βάση και η τηλεφωνική γραμμή ψυχικής 

υποστήριξης και παρέμβασης σε κρίση, από το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ),   

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για το συγκεκριμένο αίτημα; 

2. Ποια η σημερινή ψυχοκοινωνική μέριμνα στους εν ενεργεία στρατιωτικούς; 

3. Ποια η εκτίμησή του για την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ψυχοκοινωνικής 

μέριμνας για σπουδαστές και προσωπικό Ειδικών Δυνάμεων; 

4. Πόσες κλήσεις λαμβάνει μηνιαίως η σχετική γραμμή υποστήριξης, πριν και μετά την 

εκδήλωση της πανδημίας και ποιο το συχνότερο πρόβλημα που καταγράφεται; 

5. Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης δέχεται περισσότερες κλήσεις από σπουδαστές 

ή εν ενεργεία στρατιωτικούς; 

6. Μετά την εκδήλωση της πανδημίας και την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 

έχει παρατηρηθεί όξυνση ψυχολογικών προβλημάτων στους εν ενεργεία 

στρατιωτικούς; 



7. Δεδομένων των ιδιαίτερα επιβαρυμένων απαιτήσεων της εποχής λόγω της 

πανδημίας και των ελληνοτουρκικών σχέσεων, έχει αλλάξει η συχνότητα και το 

περιεχόμενο της ψυχολογικής υποστήριξης των στελεχών των Ε.Δ.; 

8. Αν όχι, θεωρεί σκόπιμο να αλλάξει και αν ναι, ποια η πρόβλεψή του; 

9. Υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό ώστε να θεσμοθετηθεί τουλάχιστον δίμηνη 

πάγια ψυχολογική υποστήριξη στον εργασιακό χώρο των ενε ενεργεία 

στρατιωτικών; 

10. Αν όχι, προβλέπεται πρόσληψη επιπλέον ψυχολόγων, ψυχιάτρων και κοινωνικών 

λειτουργών; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




