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ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ - ΟΥΜΑΝΙΑ 

  
  

αντίληψηI.εργασίας 
  
  
I.1.Ερώτθςθ:Είμαι ευχαριςτθμζνθ κατά τθν εργαςία: 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=εντελϊσεςφαλμζνη για μζνα 207 

2=περιςςότερο λάθοσ παρά 
ςωςτό για μζνα 

135 

3=Οφτε αλήθεια οφτε ψευδείσ 
(ουδζτερη) για μζνα 

187 

4=Περιςςότερα ςωςτό παρά 
λάθοσ για μζνα 

152 

5=Πλήρωσ ιςχφει και για μζνα 129 

  
  

  
 
 
 

 

 

 

 

 



I.2.Ερώτθςθ:Αιςκάνομαι κουραςμζνοσ ςτθν εργαςία: 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=εντελϊσεςφαλμζνη για μζνα 202 

2=περιςςότερο λάθοσ παρά ςωςτό 
για μζνα 

153 

3=Οφτε αλήθεια οφτε ψευδείσ 
(ουδζτερη) για μζνα 

161 

4=Περιςςότερα ςωςτό παρά λάθοσ 
για μζνα 

172 

5=Πλήρωσ ιςχφει και για μζνα 111 

  
  

  
I.3.Ερώτθςθ:Τι κάνω ςτθν εργαςία βοθκά τθν κοινωνία που ηω: 

 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=εντελϊσεςφαλμζνη για μζνα 5 

2=περιςςότερο λάθοσ παρά ςωςτό 
για μζνα 

2 

3=Οφτε αλήθεια οφτε ψευδείσ 
(ουδζτερη) για μζνα 

19 

4=Περιςςότερα ςωςτό παρά λάθοσ 
για μζνα 

61 

5=Πλήρωσ ιςχφει και για μζνα 613 

  
  
  
I.4.Ερώτθςθ:Ζχω τθν αίςκθςθ ότι αυτό που κάνω είναι ςθμαντικι: 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=εντελϊσεςφαλμζνη για μζνα 4 

2=περιςςότερο λάθοσ παρά ςωςτό 
για μζνα 

2 

3=Οφτε αλήθεια οφτε ψευδείσ 
(ουδζτερη) για μζνα 

17 

4=Περιςςότερα ςωςτό παρά λάθοσ 
για μζνα 

75 

5=Πλήρωσ ιςχφει και για μζνα 702 

  

 

 



 
Ι.5.Ερώτθςθ:Τι κάνω ςτθ δουλειά με κάνει να νιϊκω καλά: 
 
  
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=εντελϊσεςφαλμζνη για μζνα 4 

2=περιςςότερο λάθοσ παρά ςωςτό 
για μζνα 

7 

3=Οφτε αλήθεια οφτε ψευδείσ 
(ουδζτερη) για μζνα 

42 

4=Περιςςότερα ςωςτό παρά λάθοσ 
για μζνα 

147 

5=Πλήρωσ ιςχφει και για μζνα 555 

  
  
I.6.Ερώτθςθ:Αιςκάνομαι ότι θ ηωι εκείνων που καλοφν τθ γραμμι ζκτακτθσ ανάγκθσ, εξαρτάται 
και απόεμζνα: 
  

 

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=εντελϊσεςφαλμζνη για μζνα 7 

2=περιςςότερο λάθοσ παρά ςωςτό 
για μζνα 

- 

3=Οφτε αλήθεια οφτε ψευδείσ 
(ουδζτερη) για μζνα 

11 

4=Περιςςότερα ςωςτό παρά λάθοσ 
για μζνα 

85 

5=Πλήρωσ ιςχφει και για μζνα 679 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ι. 7.Ερώτθςθ:Ριςτεφω ότι οι χειριςτζσ που λαμβάνουν τα πολφ ζκτακτθσ ανάγκθσ πρζπει 

ναδείτνοσνκατανόθςθ ςτουσ ανκρϊπουσ (για να κατανοιςουν τον καλοφντα): 
  
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=εντελϊσεςφαλμζνη για μζνα 5 

2=περιςςότερο λάθοσ παρά ςωςτό 
για μζνα 

5 

3=Οφτε αλήθεια οφτε ψευδείσ 
(ουδζτερη) για μζνα 

32 

4=Περιςςότερα ςωςτό παρά λάθοσ 
για μζνα 

84 

5=Πλήρωσ ιςχφει και για μζνα 657 

  
  

 I.8.Ερώτθςθ:Νομίηω ότι θ ομαδικι εργαςία και θ ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζλφουσ είναι πολφ 
ςθμαντικό: 
  

 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=εντελϊσεςφαλμζνη για μζνα 2 

2=περιςςότερο λάθοσ παρά ςωςτό 
για μζνα 

- 

3=Οφτε αλήθεια οφτε ψευδείσ 
(ουδζτερη) για μζνα 

32 

4=Περιςςότερα ςωςτό παρά λάθοσ 
για μζνα 

28 

5=Πλήρωσ ιςχφει και για μζνα 735 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



I.9.ερώτθςθΤο πιο αποτελεςματικό πρόγραμμα για τον αποςτολζα ISU-SMURD είναι ςε βάρδιεσ: 

 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α. 6ώρεσ 22 

β. 8ώρεσ 66 

γ. 12ώρεσ 404 

δ. 24ώρεσ 233 

  
  

  
  
   
  

ΙΙ.Δυςκολίεσ / Απαιτιςεισ 
  
ΙΙ.1.Ερώτθςθ:Ροιεσ είναι οι μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτον εργαςιακό ςασ χϊρο; 
Απαντιςεισ: 

ISU ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

- Ζλλειψθ προςωπικοφ 

- Ρολλζσ εφαρμογζσ πλθροφορικισ που 

ειςάγουν τα ίδια δεδομζνα 

- Το 90% των αποςτολζων λειτουργεί ςτθ 

δεκαετία του 1980 

- Υπερφόρτωςθ με φόρτο εργαςίασ 

 - Το πρόγραμμα 24/48 αντί για 24/72 

- Διαφορά προςωπικοφ κατά τθν αποςτολι 

- Γραφειοκρατία 

- Ηχθτικι δυςφορία 

- Η θχθτικι λωρίδα που οφείλεται ςτθ 

ςφηευξθ αποςτολζα ISU με το SAJ και το 

SMURD 

- Το προςωπικό ςυγκεντρϊνει ςε ζνα μικρό 

χϊρο 

- Ζλλειψθ μπροςτινοφ πίνακα μεταξφ των 

παραγόντων 

- Η κόπωςθ ςυςςωρεφτθκε 

- Ρολλι γραφειοκρατία, πολλά χαρτιά - 

καταςτάςεισ που πρζπει να καλυφκοφν - για 

Σε μία περίπτωςθ, τα δεδομζνα 

καταχωροφνται ςε τουλάχιςτον 3 

προγράμματα 

- Διαχείριςθ αςυνικιςτων καταςτάςεων 

- Ζλλειψθ αςκενοφόρων (πλθρϊματα) και πόρων 
- Ζλλειψθ χϊρου ςτο οποίο πραγματοποιείται θ 
δραςτθριότθτα 
- Σκιϊδθ και άτακτα φφλακεσ 
- Η διαταραχι τθσ αποςτολισ 
- Ρολλζσ ςυςκευζσ που εκπζμπουν θλεκτρομαγνθτικι 
ακτινοβολία 
- Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ του πλθκυςμοφ για τθν υγεία 
ςχετικά με το ρόλο του εκνικοφ ςυςτιματοσ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ, τθν ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ για τον πλθκυςμό του 
112 
- Άτομα που καλοφν και δεν καταλαβαίνουν το ςφςτθμα 
ζκτακτθσ ανάγκθσ 
- Πχι από τισ πολφ υψθλζσ απαιτιςεισ ςε ςφγκριςθ με τουσ 
διακζςιμουσ πόρουσ 
- Ρολλαπλά ςφάλματα του ςυςτιματοσ / προγράμματοσ 
αποςτολζα 
- Ρολφ μεγάλθ ευκφνθ για το τι δεν ζχει ςθμαςία για εςάσ 
(ωσ γιατρόσ) 
- Δυςκολία ςτθν επικοινωνία με τουσ καλοφντεσ (ψεφτικθ, 
προςβολι, αδίκθμα) 
- Χειριςτζσ 
- Μεγάλοσ αρικμόσ ψευδϊν / λανκαςμζνων κλιςεων, 
όχι.Μεγάλεσ κλιςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ / ζκτακτθσ ανάγκθσ 
- Ρεριοριςμζνοσ χϊροσ, υψθλόσ κόρυβοσ περιβάλλοντοσ 
- Άτομα που καλοφν και δεν καταλαβαίνουν το ςφςτθμα 
ζκτακτθσ ανάγκθσ 



- Ο μεγάλοσ αρικμόσ δραςτθριοτιτων 

- Εκτζλεςθ δραςτθριοτιτων που δεν 

ςχετίηονται με τθ δραςτθριότθτα του 

διαχειριςτι αποςτολζα 

- Ρρόςβαςθ ςτθν αποςτολι - ΜΗΝ 

ΑΡΑΝΤΗΣΕΤΕ 

- Η ομαδικι εργαςία κα πρζπει να 

αναγνωρίηεται καλφτερα 

- Δεν καταβάλλεται πρόςκετοσ χρόνοσ 

- Ζλλειψθ επικοινωνίασ ςε πραγματικό χρόνο 

με άλλουσ φορείσ, φορείσ που εμπλζκονται 

ςτο SMURD 

- Ζλλειψθ φυςικοφ φωτόσ 

- Ανεπαρκισ αεριςμόσ 

- Δεν υπάρχουν υλικά κακαριςμοφ 

- Μθ καταβολι υπερωριϊν 

- Ακρόαςθ των τριϊν ςυχνοτιτων ταυτόχρονα 

- Ζλλειψθ επικοινωνίασ των καλοφντων 

- Μεγάλθ ζνταςθ κλιςεων κατά τθ διάρκεια 

ιςχυρισ βροχισ και ανζμου 

- Ζλλειψθ πλθκυςμιακισ εκπαίδευςθσ ςε 

υπθρεςία 112 

  

- Ρεριοχζσ με δφςκολθ πρόςβαςθ ςε οριςμζνεσ κοινότθτεσ / 
χωριά 
- Τθν αδυναμία να ενεργείτε πάντα με μια ιατρικι λογικι 
που να είναι ακριβισ για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 
- Φόβοι - πλαςματικά αιτιματα 
- Η λαϊκιςτικι πολιτικι του ςυςτιματοσ, που δείχνει ότι οι 
καλοφντεσ ζχουν μόνο δικαιϊματα, όχι υποχρεϊςεισ 
- Ραρατεταμζνοσ χρόνοσ εργαςίασ 
- Υπερβολικι χριςθ όραςθσ και ακοισ 
- Ζλλειψθ του πλθρϊματοσ (asis + γιατρόσ + αςκενοφόρο) 
ςτο πεδίο 
- Μεγάλο κόρυβο 
- Δεν γνωρίηουν τα κακικοντα του κάκε ατόμου και δεν 
υπάρχουν ςαφι κακικοντα αποςτολισ (χωριςτά χωριςτά) 
- Ρολλά κακικοντα, πολφ άγχοσ 
- Τα αςκενοφόρα κακυςτεροφν τεχνικά 
- Ρρόγραμμα f 
- Επικοινωνία με μακθτζσ χαμθλοφ επιπζδου 
- Οι πλθροφορίεσ του καλοφντοσ είναι περιοριςμζνεσ 
- Ρολλοί γφροι λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ 
- Δθμοςιότθτα 
- Δεν υπάρχουν κριτιρια για τθν άρνθςθ αδικαιολόγθτων 
αξιϊςεων 
- Η ζλλειψθ βεςτιάριο και τραπεηαρία 
- Ανεπαρκισ ςυμμετοχι των γιατρϊν από οικογζνειεσ ςε 
περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ 
- Δεν υπάρχει ιατρικι ταξινόμθςθ για το 80% των κλιςεων 
- Υπερφόρτωςθ των πλθρωμάτων ςτθν κυκλοφορία 
- Πταν ο φφλακασ ςτο τθλζφωνο λζει ζνα πράγμα, και το 
πλιρωμα το ζπραξε διαφορετικά 
- Ζλλειψθ επικοινωνίασ με άλλουσ οργανιςμοφσ 

 
ΙΙ.2.Ερώτθςθ:Ροια είναι θ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ που ςυναντιςατε ςτθ δουλειά; 
  
Απαντιςεισ: 
  

ISU ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

- Στο μεγάλο φόρτο εργαςίασ, τα δεδομζνα δεν 
μποροφν να ειςαχκοφν ςε εφαρμογζσ 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (ςε δυναμικι) 
- Ανεπαρκισ τεχνικι για τθν αντιμετϊπιςθ όλων 
των καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ 
- Φουςκωμζνα κακικοντα εξυπθρζτθςθσ 
- Δεν τθροφνται θ ςτρατιωτικι νομοκεςία και οι 
κανονιςμοί 
- Ηχθτικι ρφπανςθ 
- Ο διακριτικόσ και αξιοπρεπισ τρόποσ που 

- Δεν υπάρχει επικοινωνία και κατανόθςθ με τθν 
ISU 
- Ζλλειψθ αςκενοφόρων 
- Τα μζλθ του πλθρϊματοσ τφπου Β και τφπου Γ 
χρειάηονται 
- Συνεργαςία με τθν UPU-BZ 
- Ζλλειψθ χϊρου ςτο οποίο πραγματοποιείται θ 
δραςτθριότθτα 
- Ζλλειψθ νομικοφ πλαιςίου για τθν επιβολι 
κυρϊςεων ςε καταχρθςτικά και 



αντιμετωπίηετε ωσ υπάλλθλοσ 
- Αλλαγι του προγράμματοσ από 24/72 ςε 24/48 
- Η κόπωςθ ςυςςωρεφτθκε 
- Δεν υπάρχουν τεχνικζσ εργαςίασ (υπολογιςτζσ, 
πλθκτρολόγια, ποντίκια) / ξεπεραςμζνθ τεχνικι 
- Υπάρχουν πολλά ςτατιςτικά ςτοιχεία 
- Εκτεταμζνα γεγονότα 
- Η ςυςςωρευμζνθ ραδιοφωνικι κίνθςθ κακιςτά 
δφςκολθ τθν επικοινωνία και επομζνωσ ο χρόνοσ 
απόκριςθσ αυξάνεται 
- Σφάλματα ςυςτιματοσ και ςιματα ςυςκευϊν 
επικοινωνίασ 
- Ο χάρτθσ 112 δεν είναι ενθμερωμζνοσ, λείπουν 
πολλοί δρόμοι 
- Εκτεταμζνεσ επεμβάςεισ - πυρκαγιά με πολλοφσ 
ςυμμετζχοντεσ 
- Σε τεράςτιεσ πλθμμφρεσ, καταιγίδεσ ι 
χιονοκφελλεσ ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ, το 
ςφςτθμα είναι δφςκολο να χειριςτεί 
- Η αντίλθψθ του καλοφντοσ για τθν υπθρεςία ISU 
- Ζλλειψθ παραδοχισ 

επαναλαμβανόμενα αςκενοφόρα μολονότι ζχουν 
τα δικά τουσ φάρμακα 
- Ζλλειψθ προςταςίασ του εκνικοφ ςυςτιματοσ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ, λαμβάνοντασ υπ 'όψιν όχι τθν 
υψθλι ηιτθςθ.Ιατρικζσ περιπτϊςεισ που μποροφν 
να επιλυκοφν ςε εξωτερικοφσ αςκενείσ.Κατά τθ 
ςυνζντευξθ δθμιουργείται ανιςορροπία πόρων ςε 
περίπτωςθ μεγάλων ατυχθμάτων 
- Ακατάλλθλθ υγειονομικι ομάδα 
- Φτωχά εκπαιδευμζνοι χειριςτζσ 
- Πχι. Ρολλζσ κλιςεισ προσ τα διακζςιμα 
πλθρϊματα 
- Η μεγαλφτερθ δυςκολία είναι θ διαχείριςθ 
καταςτάςεων / ςυμβάντων που αφοροφν 
περιςςότερα από ζνα κφματα λόγω ζλλειψθσ 
προςωπικοφ (πολφ λίγα αςκενοφόρα) 
- Κακι εκπαίδευςθ του πλθκυςμοφ ςτον τομζα τθσ 
υγείασ 
- Ζλλειψθ πλθρϊματοσ παρζμβαςθσ 
 - Μθ ςυνυπολογιςμόσ του ορίου θλικίασ για προ-
νοςοκομειακζσ εργαςίεσ που απαιτοφν ςωματικι, 
πνευματικι, 
- Shuttle 
- Η κακία 
- Αιτιςεισ από αλλοδαποφσ πολίτεσ 
- Τεχνικά προβλιματα κατά τθ λιψθ κλιςεων ςε 
μια γεμάτθ μζρα 
- Μεταφορζσ μεταξφ νοςοκομείων, όταν 
επαναλαμβάνονται, ςυχνά και δεν διακζτουν 
επαρκείσ πόρουσ για να γίνουν ζγκαιρα 
- Ρρωτοβάκμια περίκαλψθ - ανεπαρκισ για τθν 
παροχι επείγουςασ ιατρικισ περίκαλψθσ - θ 
οποία αςφυκτιά τόςο τα αςκενοφόρα όςο και τα 
UPU και τουσ αποςτολείσ 
- Συνεργαςία μεοριςμζνουσχειριςτζσ / 
ραδιοτθλζφωνα 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.3.Ερώτθςθ:Ρόςο ςυχνά ςυναντάτε δυςκολία να επικοινωνίασ με τουσ καλοφντεσ; 

 

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=εντελϊσεςφαλμζνη για μζνα 269 

2=περιςςότερο λάθοσ παρά ςωςτό 
για μζνα 

209 

3=Οφτε αλήθεια οφτε ψευδείσ 
(ουδζτερη) για μζνα 

185 

4=Περιςςότερα ςωςτό παρά λάθοσ 
για μζνα 

108 

5=Πλήρωσ ιςχφει και για μζνα 24 

  
  
 

ΙΙ.4.Ερώτθςθ:Η διαδικαςία τθσ εργαςίασ μου και θ οργάνωςθ χρειάηεται βελτίωςθ: 

 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=εντελϊσεςφαλμζνη για μζνα 122 

2=περιςςότερο λάθοσ παρά ςωςτό 
για μζνα 

89 

3=Οφτε αλήθεια οφτε ψευδείσ 
(ουδζτερη) για μζνα 

146 

4=Περιςςότερα ςωςτό παρά λάθοσ 
για μζνα 

225 

5=Πλήρωσ ιςχφει και για μζνα 221 

  
 II.5.Ερώτθςθ:Η ςυνεχισ εκπαίδευςθ των χειριςτϊν απάντθςθ τθσ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσκα ιταν 
πολφ χριςιμο 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=εντελϊσεςφαλμζνη για μζνα 63 

2=περιςςότερο λάθοσ παρά ςωςτό 
για μζνα 

44 

3=Οφτε αλήθεια οφτε ψευδείσ 
(ουδζτερη) για μζνα 

133 

4=Περιςςότερα ςωςτό παρά λάθοσ 
για μζνα 

210 

5=Πλήρωσ ιςχφει και για μζνα 359 

  
  
 



 II.6.Ερώτθςθ:Νομίηω ότι θ ψυχολογικι εκπαίδευςθ των φορζων πουκαανταποκρίνονται ςτισκλιςεισ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ είναι απαραίτθτο: 

 

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=εντελϊσεςφαλμζνη για μζνα 110 

2=περιςςότερο λάθοσ παρά ςωςτό 
για μζνα 

68 

3=Οφτε αλήθεια οφτε ψευδείσ 
(ουδζτερη) για μζνα 

158 

4=Περιςςότερα ςωςτό παρά λάθοσ 
για μζνα 

141 

5=Πλήρωσ ιςχφει και για μζνα 274 

  
  
  
  
ΙΙ.7.Ερώτθςθ:Απάντθςθ κλιςεων που πραγματοποιοφνταιπρζπει: 

 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α=Μετά από μια αυςτθρι 
αλγόρικμο ερωτιςεων για τον 
καλοφντα 

255 

β=Μζςα από ανοικτζσ ερωτιςεισ 
που προςαρμόηονται από κάκε 
χειριςτι ςφμφωνα με 
τθνκατάςταςθ 

595 

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΙΙ.Ρόςο χριςιμθ νομίηετε ότι κα ιταν μια εκπαίδευςθ που κα απευκφνεται ςτοεξισ 
  
  
ΙΙΙ.α.Ερώτθςθ:Μακαίνοντασ να δίνει προτεραιότθτα ςτισ κλιςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ: 

 
  

Απάντθςθ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=Αχρείαςτο 82 

2= Λίγοχρήςιμο 36 

3=ουδζτερο 86 

4=αρκετάχρήςιμο 205 

5=πάρα πολφχρήςιμο 420 

  
 ΙΙΙ.β.Ερώτθςθ:Να αναγνωρίηουν ψεφτικεσ κλιςεισ: 

 
  

Απάντθςθ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=Αχρείαςτο 59 

2= Λίγοχρήςιμο 36 

3=ουδζτερο 102 

4=αρκετάχρήςιμο 201 

5=πάρα πολφχρήςιμο 405 

 
 
 
IIIC.Ερώτθςθ:Κάνοντασ το προφίλ του καλοφντοσ: 
  
  

Απάντθςθ Ρλικοσ απαντιςεων 

1=Αχρείαςτο 88 

2= Λίγοχρήςιμο 84 

3=ουδζτερο 151 

4=αρκετάχρήςιμο 236 

5=πάρα πολφχρήςιμο 251 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
III.d.Ερώτθςθ:Μακαίνοντασ να κζτει τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ: 

 
  

Απάντθςθ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=Αχρείαςτο 70 

2= Λίγοχρήςιμο 44 

3=ουδζτερο 73 

4=αρκετάχρήςιμο 99 

5=πάρα πολφχρήςιμο 320 

  
  
  
  
ΙΙΙ.ΕΕρώτθςθ:Για να λάβετε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ψυχολογία ζκτακτθσ ανάγκθσ : 

 
  

Απάντθςθ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=Αχρείαςτο 61 

2= Λίγοχρήςιμο 49 

3=ουδζτερο 102 

4=αρκετάχρήςιμο 255 

5=πάρα πολφχρήςιμο 242 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΙΙ.ςτ.Ερώτθςθ:Λήυη πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν ψυχολογία τθσ αςφάλειασ (π.χ..Ρροςταςία του 
καλοφντοσ / αςκενοφσ από τουσ άμεςουσ κινδφνουσ, εξαςφαλίηοντασ τοΤο περιςτατικό ςυνζβθ ΡΟΥ 
κακό,τθ διαχείριςθ ι πρόςωπα που εμπλζκονται δράςθρθχότερα) 

 
  

Απάντθςθ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=Αχρείαςτο 42 

2= Λίγοχρήςιμο 29 

3=ουδζτερο 79 

4=αρκετάχρήςιμο 208 

5=πάρα πολφχρήςιμο 469 

  
  
  

ΙΙΙ.η.Ερώτθςθ:Λήυη πλθροφοριϊνςχετικά με ψυχοτραυματιςμοφσ (ψυχολογία των 
τραυματιςμϊν"κλίψθ", ψυχολογικό τραφμα, άγχοσ από τθν επαφι με τουσ ανκρϊπουσπου περνοφν 
από τισ επικίνδυνεσ εκδθλϊςεισ): 
  

 

Απάντθςθ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=Αχρείαςτο 81 

2= Λίγοχρήςιμο 77 

3=ουδζτερο 185 

4=αρκετάχρήςιμο 211 

5=πάρα πολφχρήςιμο 257 

  
  

  
  
  
ΙΙΙ.h.Ερώτθςθ:Μακαίνοντασ να επικοινωνιςει με τον καλοφντα: 

 
  

Απάντθςθ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=Αχρείαςτο 64 

2= Λίγοχρήςιμο 46 

3=ουδζτερο 67 

4=αρκετάχρήςιμο 204 

5=πάρα πολφχρήςιμο 437 

  
  
  



ΙΙΙ.i.Ερώτθςθ:Για να λάβετε πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ τρόπουσ για να βοθκιςετε τονκαλοφντα ςτθν 
παροχιμζτρωνπρϊτωνβοθκειϊν: 

 
  

Απάντθςθ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1=Αχρείαςτο 37 

2= Λίγοχρήςιμο 32 

3=ουδζτερο 43 

4=αρκετάχρήςιμο 168 

5=πάρα πολφχρήςιμο 554 

  
  
  

 
 
 
 

IV.Στατιςτικι 
  
  
IV.1.Ερώτθςθ:Κατά μζςο όρο, πόςεσ φορζσ ζχετε λάβει ψεφτικεσ κλιςεισ μζςα ςε μια εβδομάδα; 

 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1 =Καμιά  158 

2 =Λίγεσ 84 

3 =1-5κλήζεις τθν εβδομάδα 355 

4 =Ρεριςςότερεσ από 5 κλιςεισ τθν 
εβδομάδα 

74 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 IV.2.Ερώτθςθ:Ρόςεσ κλιςεισ που ζχουν αποδειχκεί ότι είναι αςτεία, μπορείτε να πάρετε ςε μια 
θμζρα; 
  
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1 =Καμιά  340 

2 =Λίγεσ 92 

3 =Δεν υπάρχουν αςτεία μόνο 
παρενοχλιςεισ  

5 

4 =1-5κλήζεις τθν εβδομάδα 205 

 5 =Ρεριςςότερεσ από 5 κλιςεισ τθν 
εβδομάδα 

11 

  
  
IV.3.Ερώτθςθ:Ρόςεσ κλιςεισ που αποδεικνφονται ότι είναι λάκοσ αρικμόσ, μπορείτε να πάρετε ςε μια 
μζρα; 

 

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

1 =Καμιά 411 

2 = Λίγεσ 71 

3 =Δεν υπάρχουν λάκθ, μόνο 
κατάχρθςθ 

15 

4 = 1-5Κλιςεισ τθν θμζρα 130 

5 = Ρεριςςότερεσ από 5 κλιςεισ τθν 
θμζρα 

9 

  
  
  
  
IV.4.Ερώτθςθ:Ροιο είναι το αντικείμενο των πιο ςυχνϊν κλιςεων το Σαββατοκφριακο; 
  
Απαντιςεισ: 

  

ISU ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

- Ζκτακτθ ιατρικι κατάςταςθ 

- Φωτιά 

- Άνκρωποι ςτο δρόμο 

- Η επικετικότθτα 

- Μεταφορά υπζρβαρων ατόμων 

- Ξεκλείδωμα τθσ πόρτασ 

- Κλιςεισ που δεν ταξινομοφνται ςφμφωνα με τον 

δείκτθ, θ μεκοδολογία που ςυχνά αποτελεί 

καινοτομία για τουσ φορείσ ISU 

- Αλλεργία, λιποκυμία, κολίτιδα, πυρετόσ, HTA, 

καρδιακι, ACV, ψφχωςθ, αναταραχι ψυχιατρικισ 

νόςου, ςυμβουλζσ γιατροφ, μεταφορά 

νοςοκομείων, διαβοφλευςθ ςτο ςπίτι, αςκενείσ 

που χρειάηονται αςκενοφόρο 2-3 φορζσ τθν 

θμζρα, 



 
IV.5.Ερώτθςθ:Ροια είναι θ γνϊμθ ςασ για τθν ακρίβεια τθσ κατάταξθσ των ειςερχόμενωνκλιςεων ςε 
περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ; 
  
Απαντιςεισ 
  

ISU ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

- Ρολφ καλά 

- Ο δείκτθσ περίπτωςθσ είναι πολφ περιοριςμζνοσ 

- Μπορεί να βελτιωκεί 

- Λειτουργεί με δυςκολία επειδι οι εφαρμογζσ 

δεν λειτουργοφν 

- Ρολφ λίγεσ μζρεσ για να μπορζςεισ να κάνεισ τθ 

ςωςτι δουλειά 

- Τισ περιςςότερεσ φορζσ, οι περιπτϊςεισ είναι 

κακϊσ πλαιςιωμζνεσ 

- Δεν είναι πολφ καλό (θ πυρκαγιά είναι FOC, 

ιατρικι ζκτακτθ ανάγκθ ι SMURD είναι κάτι άλλο. 

Σχεδόν όλεσ οι κλιςεισ από το 112 ζρχονται ςτο 

ISU) 

- Στθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των περιπτϊςεων, 

θ άγνοια, θ ζλλειψθ λογοδοςίασ, θ ζλλειψθ 

γνϊςθσ του ιςχφοντοσ νόμου του καλοφντοσ 

οδθγεί ςε εξαιρετικι πίεςθ ςτουσ χειριςτζσ, οι 

οποίεσ ζχουν επιπτϊςεισ όςον αφορά τθν ορκι 

διαμόρφωςθ 

- Σχεδόν ακρίβεια 60% 

- Υπεραξία 

- 3 από 5 

- Ικανοποιθτικι 

- 99% 

- Ακρίβεια 75% - 80% 

- Ανάλογα με τθν κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 

ομαδοποιιςτε ανά χρϊμα ι κωδικό ζκτακτθσ 

ανάγκθσ 

- Σαφι, ςυγκεκριμζνα και αντικειμενικά 

ερωτιματα 

- Γεια ςου 

- Συχνά ο λόγοσ τθσ αίτθςθσ δεν αντιςτοιχεί ςτθν 

πραγματικότθτα 

- Πχι πάντα το ςφμπτωμα μπορεί να πλαιςιωκεί 

ςωςτά ςτο ευρετιριο των περιπτϊςεων 

- Νομίηω ότι χρειάηεται μια επανεξζταςθ, 

ακολουκοφμενθ από μια καλφτερθ υλοποίθςθ. 

- Συχνά οι καλοφντεσ τείνουν να υπερβάλλουν τα 

ςυμπτϊματα για να πάρουν το αςκενοφόρο 

γρθγορότερα.Μζχρι να υπάρξει λφςθ για αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ, τα μικρά πλθρϊματα κα πάρουν ζνα 

πλεόναςμα πλθρϊματοσ, και ςε μείηονεσ 

καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ λιγότερο 

εξειδικευμζνα πλθρϊματα. 

- Η πλαιςίωςθ των ειςερχόμενων κλιςεων ςτο 

ευρετιριο είναι ςθμαντικι 

  

  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 
  



V.Εποπτεία 
  
V. 1.Ερώτθςθ:Ριςτεφω ότι θ ςυνεχισ θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ τθσ ISU -Η δραςτθριότθτα του 
διαχειριςτι SMURD (καταγραφι ραδιοεπικοινωνιϊν,τθλζφωνο, όλεσ οι δράςεισ) είναι: 

 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α =Χριςιμο 702 

b =Άχρθςτο 38 

ΔενξζρωC 69 

  
  
  
 
V.2.Ερώτθςθ:Ριςτεφω ότι θ UPU-SMURDκαι θ δραςτθριότθτα τουχειριςτι είναι 
πιοαποτελεςματικιόταν: 

 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α =Η παρουςία ενόσ επόπτθ να 
πάρουν αποφάςεισ ςτθ κζςθ του 

469 

β =Η απουςία του επόπτθ για να 
πάρουν αποφάςεισ ςτθ κζςθ του 

127 

ΔενξζρωC 209 

  
  

VI.Ραράγοντεσάγχουσ 
  

VI.1.Ερώτθςθ:Νομίηω ότι είμαι ζτοιμοσ να αλλθλοεπιδράςω με τουσ ανκρϊπουσ καικαταςτάςεισ των 
ακραίων κρίςεων (π.χ.νεκρό παιδί, τα άτομα πυροβόλθςε, πολλαπλά περιςτατικά με κφματα κλπ) 
 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α =Ναι 755 

b =Πχι 12 

ΔενξζρωC 38 

  
  
  
  
VI.2.Ερώτθςθ:Νομίηω ότι είμαι ζτοιμοσ να αλλθλεπιδρϊ με 
εξυπνάδα ςεκυμωμζνουσ ανκρϊπουσπου εκφράηουντθ 
δυςαρζςκειάτουσγια μζνα, αν και δεν είμαι υπεφκυνοσ 

αυτισ τθσ δσζαρέζκειας.  



Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α =Ναι 750 

β =Πχι 29 

ΔενξζρωC 37 

  
  

  
  
 
 
 
VI.3.Ερώτθςθ:Γνωρίηω ότι αν πάρω τθ λάκοσ απόφαςθ,κα μποροφςε να ζχει αρνθτικζσςυνζπειεσ για 
τθν ανκρϊπινθ ηωι ι τθν περιουςία: 
  
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α =Ναι 804 

β =Πχι - 

ΔενξζρωC 7 

  
  
  

VII.ανταμοιβι 
  

VII.1.Ερώτθςθ:Ριςτεφω ότι θ SMURDISU-και θ αποςτολι τθσ δουλειάσμου, μου  δίνει ικανοποίθςθ 
αφοφ βοθκάναςωκοφν θ περιουςία των ανκρϊπων και θ ηωι τουσ: 

 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α =Ναι 749 

β =Πχι 17 

ΔενξζρωC 44 

  
  
  

 
  
 
 
 
 

VIII.Αποςτολι ζκτακτθσ ανάγκθσ - αναγνώριςθ του εμπορίου 
  
  



VIII.1. Ερώτθςθ:Νομίηω ότι κα ιταν χριςιμο να αναγνωρίηουμε το «χειριςτι ζκτακτθσ ανάγκθσ», 

ωσδιακεκριμζνο επάγγελμα ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ ζκτακτθσ  λειτουργίαστειριζηών: 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α =Ναι 649 

β =Πχι 84 

ΔενξζρωC 66 

  
  
  
  
VIII.2.Ερώτθςθ:Νομίηω ότι κα ιταν χριςιμο να ςυςτακείίδρυμα ζτουσ (ςχολεία) για τθνκατάρτιςθ / 
προετοιμαςία για τθν εργαςία «ζκτακτθσ ανάγκθσ αποςτολζασ»: 

 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α =Ναι 571 

β =Πχι 136 

ΔενξζρωC 139 

  
  

  
  
VIII.3.Ερώτθςθ:Νομίηω ότι θ επιλογι τθσ «χειριςτϊνEME» πρζπει να ακολουκοφνκακιερωμζνα 
κριτιρια που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν περιγραφι εργαςίασ: 

 
  
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α =Ναι 524 

β =Πχι 78 

ΔενξζρωC 109 

  
  

  

  

 
 
 
 

VIII.4.Ερώτθςθ:Νομίηω ότι ςτο πλαίςιο των ολοκλθρωμζνων επιχειριςεων ζκτακτθσ ανάγκθσοι 
χειριςτζσ απαιτοφν "εξειδίκευςθ", ανάλογα με τισιδιαιτερότθτεσ των διαφόρων οργανιςμϊν που 



εμπλζκονται ςταέκτακτα περιςτατικά (π.χ. αντιπρόςωποσ πυροςβεςτϊν, ιατρόσ αποςτολζασ, 
αςτυνομίααποςτολζα,ο αποςτολζασ χωροφυλακισ κ.λπ.): 
  

 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α =Ναι 564 

β =Πχι 138 

ΔενξζρωC 96 

  
  
  
  
  
VIII.5.Ερώτθςθ:Ριςτεφω ότι οιχειριςτζσ ζκτακτθσ ανάγκθσ πρζπει να εκπαιδευτοφν για να 
κατανοιςουν,διαχειριςτοφν και ενςωματωκοφνςτθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν από όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ οργανιςμοφσακριβϊσ κάτω από τθν εποπτεία πουαςκείται από τουσ αντιπροςϊπουσ 
τουσ (επιβλζπων πυροςβζςτθσ,επόπτθ PhD, επιβλζπωνCeman τθσ αςτυνομίασ, τθσ χωροφυλακισ 
επόπτθ κ.λπ.): 
  

 
  

Απαντιςεισ 
Ρλικοσ 

απαντιςεων 

α =Ναι 576 

β =Πχι 145 

ΔενξζρωC 115 

  
  
  
   
VIII.6.Ερώτθςθ:Ριςτεφω ότι οι πζντε βαςικζσ δεξιότθτεσ / Ιδιότθτεσ «χειριςτι ζκτακτθσ ανάγκθσ» είναι: 
  

ISU ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

- Υπομονι 

- Στερεότθτα 

- Ήρεμα 

- Ταχφτθτα ςτισ αποφάςεισ 

- Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ 

- Οργανωμζνο 

- Συνεταιριςμόσ 

- Σίγουρα 

- Διακρίςεισ 

- Συνοχι και ευελιξία ςτθ ςκζψθ 

- Δυνατότθτα, 

- Διανεμθτικι προςοχι 

- Επαγγελματικι κατάρτιςθ 

- Ευκφνθ 

- Είναι κατανοθτό 

- Εμπάκεια 

- Υπομονι 

- Ρεικαρχία 

- Ανοχι 

- Εμπιςτοςφνθ 



- Ευελιξία 

- Ρεικαρχία 

- Ομαδικι εργαςία 

- Δφναμθ πεικοφσ 

- Εμπιςτοςφνθ 

- Άριςτα 

- Εμπάκεια 

- Λειτουργία Pc 

- Ξζνεσ γλϊςςεσ 

- Νοθμοςφνθ 

- Αντοχι και κόπωςθ 

- Δυνατότθτα λιψθσ των ςωςτϊν αποφάςεων ςε 

καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

- Διανεμθτικι προςοχι 

- Υποδοχι 

- Ήρεμα 

- Επαγγελματιςμόσ 

- Δυνατότθτα επικοινωνίασ 

- Καλι διοργανωτισ 

- Καλι μνιμθ 

- Ρειςτικό 

- Αντοχι ςτο άγχοσ 

- Αυτοζλεγχοσ 

- Αντοχι ςτο παρατεταμζνο πρόγραμμα εργαςίασ 

- Καλι εκπαίδευςθ ςτον τομζα 

- Ευαιςκθςία 

- Η επικυμία να βοθκιςουμε τουσ ανκρϊπουσ να 

ρωτιςουν 

- Διακεςιμότθτα ανά πάςα ςτιγμι, θμζρα και 

νφχτα 

- Κατανόθςθ του καλοφντοσ 

- Η ικανότθτα να πείςει 

- Θετικι ςτάςθ 

- Εμπιςτοςφνθ 

- Συναιςκθματικι ιςορροπία 

- Επαγγελματικά κίνθτρα 

- Ομαδικό πνεφμα 

- Επαγγελματιςμόσ 

- Αντοχι και κόπωςθ, 

- Επιμονι 

- Επικοινωνιακό 

- Στενι ςυνεργαςία με ςυντονιςτι γιατρό και 

κεντρικό αποςτολζα 

- Να είςτε καλόσ διοργανωτισ 

- Συνεχισ ικανότθτα προςωπικισ ανάπτυξθσ 

- Μόνιμθ διακεςιμότθτα για να μάκουν νζα 

πράγματα 

- Διαχείριςθ των δικϊν ςασ ςυναιςκθμάτων / 

αντιδράςεων ςε καταςτάςεισ κρίςθσ 

- Ικανότθτα να δοκιμάηονται περιπτϊςεισ ςε 

κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

- Ικανότθτα να ακοφτε και να κάνετε ερωτιςεισ 

- Ψυχολογικι εκπαίδευςθ 

- Ρροτροπι αναγνϊριςθσ επειγουςϊν 

περιπτϊςεων 

- Γνωρίηοντασ τα μζτρα πρϊτων βοθκειϊν 

- Διαχείριςθ διακζςιμων πόρων 

  

  
  
  
 


