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Θέμα: «Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους υπαλλήλους της
Εξωτερικής Φρουράς μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 10205 του
Ελληνικού Ερυθρού ταυρού».

Η αδήριτη ανάγκη κάποιων συναδέλφων μας καθώς και μελών των
οικογενειών τους για τη παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης λόγω του
ιδιαίτερου στρεσσογόνου περιβάλλοντος εργασίας των, όπως είναι αυτό των
Καταστημάτων Κράτησης, αποτέλεσε ουσιαστικά την πρόκριση της ιδέας
κατάθεσης σχετικού αιτήματος από πλευράς της Ομοσπονδίας τόσο προς την
πολιτική ηγεσία (Τφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματέα
Αντεγκληματικής Πολιτικής) όσο και προς την υπηρεσιακή ηγεσία του Τπουργείου
μας, διά του Διευθυντή της Τπηρεσίας της Εξωτερικής Υρουράς, Τποστράτηγου
κυρίου κλάβου πυρίδωνα. (Έγγραφό μας από 09/09/2019 με αρ. Πρωτ. 227
καθώς και έγγραφό μας από 30/04/2020 με αρ. Πρωτ. 159).
Φαιρετίζουμε λοιπόν με ευαρέσκεια την ευόδωση του επίσημου αιτήματος της
Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, κας οφίας Νικολάου προς τον
Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού ταυρού (Ε.Ε..), Dr. Αντώνιο Αυγερινό, σχετικά με
την έναρξη της παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο σύνολο των υπαλλήλων
των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, μέσω τηλεφωνικής γραμμής που θα
λειτουργήσει ο Ε.Ε., στο πλαίσιο υπογραφής του ευρύτερου μνημονίου
συνεργασίας που υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2020, μεταξύ του Ελληνικού
Ερυθρού ταυρού και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.
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Η εν λόγω τηλεφωνική γραμμή του Ε.Ε., με πενταψήφιο αριθμό 10205, θα
λειτουργήσει από την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και θα στελεχώνεται από άρτια
εκπαιδευμένους και πλήρως καταρτισμένους κοινωνικούς λειτουργούς και
ψυχολόγους παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, άμεσης και έγκυρης
πληροφόρησης για διασύνδεση με «πηγές βοήθειας» της κοινότητας,
συμβουλευτικής και κατευθύνσεων για τη διαχείριση του στρες κ.α. λειτουργώντας
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 08:00–15:00.
Η διεύρυνση της ήδη υπάρχουσας και αγαστής συνεργασίας του Ελληνικού
Ερυθρού ταυρού με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του
Τπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και σε άλλα θέματα πέραν αυτού, προς
όφελος των υπαλλήλων των ωφρονιστικών Καταστημάτων, δεν αποδεικνύει μόνο
την απόλυτη εμπιστοσύνη της Πολιτείας στο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας του Ε.Ε..,
αλλά και όλων εμάς προς την ίδια την Πολιτεία.
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