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Σηφρνο ηεο νκηιίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ θαη ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Οκάδσλ Χπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο (ΟΧΜ) ζηα 

Κέληξα Δθπαίδεπζεο Νενζχιιεθησλ (ΚΔΝ), βάζεη ησλ νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ 

πνπ επέθεξε ε έθδνζε θαη εθαξκνγή, ην Μάξηην, ηεο λέαο Πάγηαο Γηαηαγήο 4-

46/2003.  

Οι κςπιόηεπερ διαθοπέρ ηηρ νέαρ Πάγιαρ Διαηαγήρ 4-46/2003 από 

ηην πποηγούμενη Πάγια Διαηαγή 4-46/1997 μποπούν να ζςνοψιζηούν 

ωρ εξήρ:  

Α. Δπέθηαζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο ησλ ΟΧΜ, έηζη ψζηε εθηφο απφ ηνπο 

νπιίηεο λα πεξηιακβάλεη θαη ηα ζηειέρε θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Απηφ ζεκαηνδνηεί κηα δηεχξπλζε, πνζνηηθή αιιά θπξίσο πνηνηηθή ηνπ ξφινπ 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΧΜ, θαζψο ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, φπσο θαη 

νη κέζνδνη αληηκεηψπηζεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ.  

Β. Δλαξκφληζε ησλ ζηφρσλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ κεζφδσλ δξάζεο 

ησλ ΟΧΜ κε ηελ εζληθή πνιηηηθή ζε ζέκαηα Χπρηθήο Υγείαο ζε φηη αθνξά ηελ 

πξφιεςε, ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα πνπ ζθηαγξαθεί απηή ηε δηαδηθαζία ζχγθιηζεο, απνηειεί ην 

κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη ηνπ 

ΟΚΑΝΑ. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο νξγαλψλνληαη ζεκηλάξηα θαη 

δηαιέμεηο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

θαη εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε κεζφδσλ εληνπηζκνχ θαη 

αληηκεηψπηζεο εμαξηεκέλσλ αηφκσλ. Μηα ζεκαληηθή θαη ήδε θαξπνθφξα 

ζπλεξγαζία βξίζθεηαη ζε εμέιημε κεηαμχ ησλ ΟΧΜ ησλ ΚΔΝ θαη ησλ θαηά 

ηφπνπο θέληξσλ πξφιεςεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ ΟΚΑΝΑ. Οη ΟΧΜ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπο ζπκβάιινπλ δεκηνπξγηθά, εληνπίδνληαο θαη παξέρνληαο 
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πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζηα θέληξα πξφιεςεο 

θαη ζην νηθείν (νηθνγελεηαθφ) πεξηβάιινλ απηψλ ησλ αηφκσλ. Αθνινχζσο ζε 

ζπλεξγαζία κε απηνχο ηνπο θνξείο εθπνλνχλ θαη εθαξκφδνπλ ζπληνληζκέλεο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, πξνζαξκνζκέλεο ζε θάζε ηδηαίηεξε αηνκηθή 

πεξίπησζε.  

Γ. Αλάπηπμε κηαο ελεξγνχο θαη δηαξθήο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ θαη 

ησλ ζηξαηεπζίκσλ ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ςπρνπηεζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο 

Σηξαηφο Ξεξάο ζπγθξνηεί έλα ηδηφηππν πεξηβάιινλ, ζην πνίν κπνξεί λα 

αλαδπζνχλ λέα – θαζψο θαη λα εληαζνχλ πξνυπάξρνληα πξνβιήκαηα. Έρεη 

εμαηξεηηθή ζεκαζία ε αθξηβήο θαη δηαξθή κειέηε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο 

επηδξά ην πιαίζην απηφ ζηελ ςπρηθή ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ, θαζψο θαη ησλ 

λέσλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππφ εμέιημε αλαδηάξζξσζε ηεο 

δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σηξαηνχ Ξεξάο. Απηφ ζα έρεη σο άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ελφο πλεχκαηνο θνηλήο ζπλείδεζεο, 

δξάζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζηξαηεπκέλσλ θαη ηνπ κνλίκνπ 

ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ Σηξαηνχ.  

Γ. Η ππαγσγή ησλ κειψλ ΟΧΜ ζηνπο θπζηθνχο ρψξνπο φπνπ 

αλήθνπλ, δειαδή ζε Μνλάδα ή Υπνκνλάδα ηνπ Υγθνπ. Δπίζεο, ν νξηζκφο 

ππεχζπλνπ δηνηθεηηθά Αμθνχ Χπρνιφγνπ ή Ιαηξνχ άλεπ εηδηθφηεηαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ θαη ε επνπηεία ηνπ έξγνπ ηνπο απφ Χπρίαηξν. Απηφ 

έρεη σο ηε ζπλέπεηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

νκάδσλ, θαζψο θαη ηελ επαξθέζηεξε θαζνδήγεζε θαη νξγάλσζή ηνπο, ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ νπζηαζηηθή επηβνήζεζή ηνπ απφ ηε 

ζεκαληηθή εκπεηξία θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ Χπρηάηξσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην 

Σηξαηφ Ξεξάο.  

 

Αο δνχκε ηψξα πην αλαιπηηθά πνηνο είλαη εηδηθφηεξα ο πόλορ ηων 

ΟΦΜ ζηα ΚΕΝ και με ποιο ηπόπο ςλοποιούνηαι ηα καθήκονηα και οι 

λειηοςπγίερ πος πποβλέπονηαι από ηην Πάγια Διαηαγή 4-46/2003.  

Σηα ΚΔΝ νη ΟΧΜ επηηεινχλ ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: 

Α. Τελ αλίτλεσζε θαη εθηίκεζε ηες υστοιογηθής θαη θοηλφληθο-

οηθολοκηθής θαηάζηαζες ηφλ λεοζύιιεθηφλ θαη εηδηθόηερα ηφλ ελδετόκελφλ 

προβιεκάηφλ θαη δσζιεηηοσργηώλ ποσ παροσζηάδοληαη ζε θάποηολ από 

ασηούς ηοσς ηοκείς. Μεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηε δηεξεχλεζε απηψλ ησλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ, απνηειεί ε ιήςε πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Τελ πξψηε 

εβδνκάδα ηεο θαηάηαμεο, ιακβάλνληαη ζπλεληεχμεηο απφ ην ζχλνιν ησλ 

λενζπιιέθησλ. Η δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη αλαγθαζηηθά ζχληνκε θαη δελ 

ππεξβαίλεη ηα 5 ιεπηά. Σθνπφο ηεο είλαη ν ζρεκαηηζκφο κηαο αδξήο – γεληθήο 

εηθφλαο γηα ηελ χπαξμε ζνβαξψλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ, πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ πξφζθνκκα γηα ηελ νκαιή 

πξνζαξκνγή ησλ λενζχιιεθησλ ζην Κέληξν θαη ηε κεηέπεηηα επηηπρή 

εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Παξαδείγκαηα, ζνβαξψλ 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ απνηεινχλ νη ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, νη 

δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη νη κφληκεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο. Παξαδείγκαηα, ζεκαληηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ, απνηεινχλ ην δηαδχγην ησλ γνλέσλ ηνπ λενζχιιεθηνπ, ε 

ζάλαηνο ή ε ρξφληα αξξψζηηα θάπνηνπ κέινπο ηνπ νηθνγέλεηαο θαη ε αλεξγία 

ησλ γνλέσλ. Έλαο αθφκε ζθνπφο απηήο ηεο πξψηεο  ζπλέληεπμεο είλαη ε 

ελεκέξσζε ησλ θαηαηαζζφκελσλ γηα ηελ χπαξμε ηεο ΟΧΜ, ηε δηαζεζηκφηεηα 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

Η νπζηαζηηθή σζηφζν θαη εηο βάζνο δηαπίζησζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ νη λενζχιιεθηνη, δηελεξγείηαη θαηά ηελ δεχηεξε 

εβδνκάδα εθπαίδεπζεο φπνπ πιένλ ιακβάλνληαη εθηελείο θαη δηεμνδηθέο 

ζπλεληεχμεηο απφ ην ζχλνιν ησλ λενζχιιεθησλ. Σε απηέο γίλεηαη πξνζπάζεηα 

λα εθηηκεζεί κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ε αθξηβήο θχζε ησλ ήδε 

εληνπηζκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη λα δηαπηζησζεί ε ηπρψλ χπαξμε 

πξνβιεκάησλ πνπ δηέιαζνλ ηεο πξνζνρήο καο θαηά ηελ πξψηε ζπλέληεπμε. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εηθφλαο είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε ε αξσγή ησλ 

Γηνηθεηψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα καο παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ησλ λενζχιιεθησλ θαη ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ 

απηή παξνπζηάδεη. Φξήζηκεο, επίζεο, είλαη νη πιεξνθνξίεο θαη νη 

παξαηεξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα καο πξνζθέξνπλ νη νκαδάξρεο θαη νη 

ζαιακάξρεο ησλ λενζχιιεθησλ.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε θάπνησλ ςπρνινγηθψλ ή 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, είλαη αλαγθαία ε εθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ 

δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ο ρεηξηζκφο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο θαη κπνξνχλ λα αθνξνχλ:  
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1. ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ λενζχιιεθησλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ηέηνηα πνπ δπζρεξαίλνπλ νπζηαζηηθά ηελ 

πξνζαξκνγή θαη εθπαίδεπζή ηνπο, σο ΑΦΙΦ,  

2. ηελ ελεκέξσζε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ιφρσλ θαη ησλ ηαγκάησλ 

εθπαίδεπζεο γηα ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ κε ηξφπν 

πεξηγξαθηθφ θαη ηελ πξνζθνξά πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζήο 

ηνπο, 

3. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ επίδξαζεο ησλ εθαξκνδφκελσλ ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο, 

4. ηελ ηαθηηθή παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε ΑΦΙΦ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηερληθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ,  

5. ηελ παξαπνκπή ζε λνζνθνκείν γηα εμέηαζε θαη αιιαγή ηνπ 

βαζκνχ ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο ή ρνξήγεζε αλαβνιήο, 

6. ηελ ελεκέξσζε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ΑΦΙΦ γηα ηα 

παξνπζηαδφκελα πξνβιήκαηα θαη ε δήηεζε ηεο ζπλδξνκήο ηνπο, 

7. ηελ ζχληαμε εκπηζηεπηηθψλ ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ πξνο ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ πνπ κεηαηίζεληαη, φπνπ πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ην είδνο ησλ παξνπζηαδφκελσλ πξνβιεκάησλ, ε 

πνξεία ηεο εμέιημήο ηνπο θαη νη ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

 

Β. Τελ παραθοιούζεζε θαη ηε δηεσθόισλζε ηες προζαρκογής ηφλ 

λεοζύιιεθηφλ ζηο λέο περηβάιιολ. Τν ΚΔΝ απνηεινχλ ην πξψην ρψξν 

πξαγκαηηθήο επαθήο θαη εηζφδνπ ησλ θαηαηαζζφκελσλ ζην Σηξαηφ. Η 

επηηπρήο πξνζαξκνγή ζε απηφ ζα θξίλεη απνθαζηζηηθά ηελ πεξαηηέξσ 

πξνζαξκνγή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ ππφινηπε ζεηεία ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ λέν, ξηδηθά δηαθνξεηηθφ, κε θαλφλεο θαη 

απαηηήζεηο άιιεο απφ απηέο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ, θαζεκεξηλνχ, θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ψο εθ ηνχηνπ, απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζην λενζχιιεθην 

αχμεζε ηνπ άγρνπο, δπζζπκία, ή έληαζε, έλα αίζζεκα κνλαμηάο θαη απψιεηαο 

ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ θαη ηελ εκθάληζε ςπρνζσκαηηθψλ εθδειψζεσλ 

φπσο αυπλία, αλνξεμία, θεθαιαιγίεο θαη ζηνκαρφπνλνπο. Μπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη σο έλα βαζκφ ε εθδήισζε πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο, 

θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο, είλαη κηα θπζηνινγηθή θαη αλακελφκελε ζπλέπεηα. 
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Ψζηφζν, ε παξάηαζε θαη επίηαζή ηνπο πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

πξνζνρήο, δηεξεχλεζεο θαη αληηκεηψπηζεο γηα δχν ιφγνπο: 1. γηαηί κπνξεί λα 

απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε θάπνηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο θαη 2. γηαηί κπνξεί λα 

παξαθσιχζεη νπζηαζηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έληαμεο ζην Σηξαηφ. 

Η παξαθνινχζεζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ 

λενζχιιεθησλ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ δπζρεξεηψλ πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ επηηπγράλεηαη κέζσ:  

1. ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ λενζχιιεθησλ πξνο ην 

ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπ ηξφπνπ απνθσδηθνπνίεζεο ησλ 

πξνζιακβαλφκελσλ εξεζηζκάησλ. Οη ζηάζεηο ησλ αηφκσλ πξνο 

ην Σηξαηφ πνηθίινπλ επξέσο θαη θπκαίλνληαη απφ ηελ πιήξε 

απνδνρή θαη ελζνπζηαζκφ, σο ηελ αδηαθνξία ή θαη ηελ πιήξε 

άξλεζε απνδνρήο ηνπ. Οη εηθφλα επίζεο, πνπ ν λενζχιιεθηνο έρεη 

ζρεκαηίζεη κπνξεί λα είλαη πιήξσο αλαθξηβήο (αλ π.ρ. βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηα ιεγφκελα ησλ κεγαιπηέξσλ ελειίθσλ ηνπ 

νηθείνπ πεξηβάιινληφο ηνπ) ή λα απαξηίδεηαη απφ ζηνηρεία 

αληηθαηηθά (θαζψο νη εκπεηξίεο ηνπ θαζελφο απφ ηε ζεηεία ηνπ 

είλαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κνλαδηθέο). Οη ζηάζεηο θαη νη 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ λενζχιιεθηνπ γηα ην Σηξαηφ, ζα 

απνηειέζνπλ ηα πξψηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία απηφο ζα 

εθηηκήζεη θαη ζα πξνζδψζεη λφεκα ζηηο εκπεηξίεο πνπ ζα 

απνθηήζεη ζην ΚΔΝ. Θα θαζνξίζνπλ, επίζεο, ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφο ηηο απνθξίζεηο ηνπ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ 

πεξηβάιινληνο.  

2. Tελ ζηελή παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ δηαβίσζεο θαη πξνζαξκνγήο 

ζην λέν πεξηβάιινλ. Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ ΟΧΜ λα 

έρνπλ κηα φζν ην δπλαηφλ πην ζαθή εηθφλα γηα ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ησλ λενζχιιεθησλ ζην ΚΔΝ θαη ηελ πνξεία εμέιημεο 

ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο: α. ηηο ηαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ κειψλ ηεο ΟΧΜ ζηνπο 

ρψξνπο δηαβίσζεο ησλ λενζχιιεθησλ (ζαιάκνπο, ΚΧΜ, καγεηξία 

θ.η.ι.), β. ηελ ζπγθξφηεζε νκάδσλ ζπδεηήζεσλ, φπνπ εθζέηνληαη 

θαη αλαιχνληαη, νη εληππψζεηο, νη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη 

δπζρέξεηεο ησλ λενζχιιεθησλ, γ. ηελ δηελέξγεηα ηαθηηθψλ 
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ζπλαληήζεσλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν κε άηνκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ έληνλα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, θαη δ. ηελ 

ζπρλή επαθή κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηαγκάησλ θαη ιφρσλ ησλ 

λενζχιιεθησλ ψζηε λα ππάξρεη κηα ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηελ 

πνξεία ησλ ήδε εληνπηζκέλσλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο, θαζψο θαη ηελ επηζήκαλζε λέσλ.  

3. Tελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

εληνπηζκέλσλ πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο. Η αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο επηηπγράλεηαη θχξηα κέζσ ηξηψλ 

ηξφπσλ. Πξψηνλ, ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηάζεσλ ησλ 

λενζχιιεθησλ πξνο ην Σηξαηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο θαη δξνπλ αξλεηηθά 

πξνο ηελ πξνζαξκνγή ηνπο. Γεχηεξνλ, ηελ παξνρή ζε ηαθηηθή 

βάζε ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ 

έληνλα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη ηελ εθκάζεζε ηερληθψλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Τξίηνλ, ηελ ελεκέξσζε ησλ δηνηθήζεσλ 

γηα ηα παξνπζηαδφκελα πξνβιήκαηα θαη ηελ απφ θνηλνχ 

εθπφλεζε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο.  

 

 

Γ. Σην άζκηζη ζςμβοςλεςηικού έπγος ππορ ηη Διοίκηζη, για ηην 

ππόληψη και ανηιμεηώπιζη ηων εςπύηεπων πποβλημάηων ηων 

νεοζύλλεκηων. Η επηηπρήο εθηέιεζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

ΟΧΜ είλαη νπζηαζηηθά αδχλαηε ρσξίο ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε 

ησλ ΚΔΝ. Δίλαη νπζηαζηηθή ε ζπγθξφηεζε ελφο θιίκαηνο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, ζπλερνχο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, 

πξνηάζεσλ θαη εθπφλεζεο θνηλψλ δξάζεσλ. Ο ξφινο ησλ ΟΧΜ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη λα δηαηεξνχλ ζπλερψο ελήκεξε ηε Γηνίθεζε γηα ηελ χπαξμε 

ςπρνινγηθψλ, θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ θαη πξνζαξκνζηηθψλ πξνβιεκάησλ 

κεηαμχ ησλ λενζχιιεθησλ θαη λα παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Σεκαληηθή, επίζεο, είλαη ε ελεκέξσζε ησλ Γηνηθήζεσλ 

πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ, έηζη 

φπσο απηή ζθηαγξαθείηαη κέζα απφ ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Γηα 

παξάδεηγκα, πνηα είλαη ε ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ άγρνπο 
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θαη πσο απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

δηνξγάλσζεο εκεξίδσλ, νκηιηψλ, ζεκηλαξίσλ, ή ηε ζχληαμε ζπλνπηηθψλ θαη 

πεξηεθηηθψλ κνλνγξαθηψλ.  

 

 Η εθπιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ΟΧΜ ζηα ΚΔΝ, δελ είλαη πάληα 

ρσξίο πξνβιήκαηα. Θα επηζπκνχζακε λα θιείζνπκε απηή ηελ νκηιία κε κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη, θάλνληαο 

παξάιιεια θαη θάπνηεο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

 Πξψην θαη βαζηθφηεξν πξφβιεκα ζπληζηά ε ζηειέρσζε ησλ ίδησλ ησλ 

ΟΧΜ. Μία ΟΧΜ απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ έλαλ ςπρνιφγν, έλαλ 

θνηλσληνιφγν θαη έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη 

ζαθείο θαη δηαθξηηέο αξκνδηφηεηεο. Απνηειεί ζπάληα πεξίπησζε ε χπαξμε ζε 

θάπνην ΚΔΝ κηαο πιήξνπο ΟΧΜ, ζπρλά κάιηζηα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, 

ΚΔΝ λα κελ έρνπλ ηοποζεηεκέλο θάπνην νπιίηε κέινο ΟΧΜ, αιιά απηφο λα 

ππεξεηεί εθεί σο αποζπαζκέλος. Γηα παξάδεηγκα, ν παξφλ νκηιεηήο 

ζπκκεηείρε σο ην κφλν κέινο ηεο ΟΧΜ ζην ΚΔΥΓ Άξηαο θαηά ηε δηάξθεηα 

θαηάηαμεο ηεο 2003 Γ’ ΔΣΣΟ θαη κάιηζηα σο απνζπαζκέλνο. Τν ίδην ζπλέβε 

ζην ΚΔΠΒ Θήβαο θαηά ηελ θαηάηαμε ηεο ίδηαο ΔΣΣΟ, ε ΟΧΜ απνηεινχληαλ 

απφ έλαλ απνζπαζκέλν Κνηλσληνιφγν. Η ειιηπήο ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ 

έρεη σο θπζηθή ζπλέπεηα ηελ αδχλαηε εθπιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

θαινχληαη απφ ηελ Πάγηα Γηαηαγή λα αζθήζνπλ. Δπίζεο, νδεγεί εηδηθά θαηά 

ηελ εβδνκάδα θαηάηαμεο ζε κεγάιε ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή θαηαπφλεζε 

ησλ κειψλ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ εβδνκάδα θαηάηαμεο ηεο 2003 Γ΄ 

ΔΣΣΟ ζην ΚΔΠΒ, ηα δχν παξφληα κέιε ηεο ΟΧΜ ιάκβαλαλ θαηά κέζν φξν 

πεξίπνπ 250 ζπλεληεχμεηο ην θαζέλα ηε κέξα, επί δηάζηεκα ηεζζάξσλ 

εκεξψλ. Σην ΚΔΓΒ ε θαηάηαμε ησλ λενζχιιεθησλ ηεο ίδηαο ΔΣΣΟ έγηλε απφ 

έλαλ κφλν νπιίηε Χπρνιφγν. Οη δπλαηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο επηηέιεζεο 

ησλ θαζεθφλησλ θάησ ππφ ηέηνηεο ζπλζήθεο είλαη πξαγκαηηθά ειάρηζηεο.  

 Γεχηεξνλ, ζην Σηξαηφ Ξεξάο δελ ππάξρνπλ αθφκε Αμθνί Χπρνιφγνη 

γηα λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ησλ ΟΧΜ. Σηα ΚΔΝ, επίζεο, ζπρλά δελ 

ππάξρεη Χπρίαηξνο πνπ ζα επνπηεχεη ην έξγν ησλ νκάδσλ. Φαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ην ΚΔΠΒ Θήβαο, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θέληξα εθπαίδεπζεο. 

 Τξίηνλ, νη ΟΧΜ αλέιαβαλ πιένλ θαη ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ 

ζηειερψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Ψζηφζν, φπσο πξνείπακε δελ κηιάκε 
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απιψο γηα κηα επέθηαζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο ησλ ΟΧΜ. Τα πξνβιήκαηα ησλ 

ζηειερψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο δελ ηαπηίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ζηξαηησηψλ. Η δπλακηθή, επίζεο, ηεο ζρέζεο κεηαμχ νπιίηε – νπιίηε θαη 

νπιίηε – ζηειέρνπο είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή. Απηφ πνπ εθιείπεη είλαη 

αθξηβψο ε εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ησλ ΟΧΜ πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα θαη 

εηδηθφηεξα πάλσ ζηελ ςπρνινγία ησλ ζηειερψλ. Θα πξέπεη, επίζεο, ίζσο λα 

εμεηαζηεί θαηά πφζν ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή ε αλάιεςε ηεο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ ζηειερψλ θπξίσο απφ Αμθνχο ςπρνιφγνπο.  

 Τέηαξηνλ, εθιείπεη απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ησλ ΟΧΜ, ε 

αλαθνξά ζε κειέηεο ςπρνινγηθέο, θνηλσληνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο κε 

απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ην Σηξαηφ Ξεξάο. Τν ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ έρεη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ην θαζεκεξηλφ πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο απηφ 

κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηε θχζε ησλ παξνπζηαδφκελσλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζίγνπξα απαηηεί πνιχ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο. Γηα παξάδεηγκα, 

πφζν εχθνιν είλαη λα δηδαρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

έλαλ αγρσηηθφ λενζχιιεθην ηερληθέο ραιάξσζεο ηεο έληαζεο φπσο ε 

δηαθξαγκαηηθή αλαπλνή θαη ε κεπξνκπτθή ραιάξσζε θαη άζθεζε, πνπ εθηφο 

Σηξαηνχ είλαη κάιινλ απιφ θαη απνηειεζκαηηθφ λα δηδαρζνχλ;  

 Πέκπηνλ, ιείπεη ε δπλαηφηεηα ζπρλήο θαη νπζηαζηηθήο επαθήο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ησλ θαηά ηφπνπο ΟΧΜ, γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ. Η χπαξμε 

κηαο ηέηνηαο δπλαηφηεηαο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη θαηαθφξπθα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νκάδσλ, θαζψο ζα επέηξεπε ηελ ζπδήηεζε 

πξνβιεκάησλ, ηελ αληαιιαγή λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη κεζφδσλ θαηαλφεζεο 

θαη αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ, φπσο θαη ηελ επεμεξγαζία θαη βειηίσζε ησλ 

ήδε ππάξρνλησλ.  

 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΧΜ, πξνηείλνπκε ηα εμήο:  

Πξψηνλ, ηελ φζν ην δπλαηφλ πην πιήξε θαη θαηά ηξφπν νξζνινγηθφ 

ζηειέρσζε ησλ ΟΧΜ. Τελ απφζπαζε θαηά ηηο πεξηφδνπο θαηάηαμεο, νπιηηψλ 

κειψλ ΟΧΜ απφ άιιεο κνλάδεο ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο.  

Γεχηεξνλ, ηελ ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ησλ ΟΧΜ κε ηνπο Αμθνπο 

Χπρίαηξνπο, γηα φζν δηάζηεκα δελ ππάξρνπλ αθφκε δηαζέζηκνη Αμθνί 

Χπρνιφγνη γηα λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ησλ νκάδσλ.  
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Τξίηνλ, ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ ησλ ΟΧΜ, πάλσ 

ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο ησλ ζηειερψλ.  

Τέηαξηνλ, ηελ δηελέξγεηα κειεηψλ πνπ ζα αθνξνχλ ηε ςπρνινγηθή 

ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νπιηηψλ θαη ησλ ζηειερψλ. Σε απηέο κπνξνχλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ηα κέιε ησλ ΟΧΜ, ελψ ζα κπνξνχζε λα δεηεζεί ε 

αξσγή θαη ζπλεξγαζία κε κέιε Παλεπηζηεκηαθψλ Τκεκάησλ Χπρνινγίαο, 

Κνηλσληνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο. 

Πέκπηνλ, ν νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

κέζσ κηαο θνηλήο, πξνζβάζηκεο απ’ φιεο ηηο ΟΧΜ ηνπ Σηξαηνχ Ξεξάο, 

ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Σπγθξφηεζε, δειαδή, ελφο εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ (Intranet) πνπ ζα αμηνπνηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ 

ηερλνινγία.   


