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ε αυτό το ζγγραφο ζχει ςυνοψίηονται βαςικά ςτοιχεία για τθν ερμθνεία του ερωτθματολογίου. 
Σο ερωτθματολόγιο ζχει μεταφραςτεί από τα Ρουμανικά ςτα Αγγλικά και χορθγείται ςε 76 
ςυμμετζχοντεσ. 

Η πρϊτθ περιοχι που αποτζλεςαν αντικείμενο τθσ ζρευνασ είναι θ αντίλθψθ τθσ εργαςίασ. ε 
αυτιν τθν ενότθτα του ερωτθματολογίου, οι ςυμμετζχοντεσ ζδειξαν ζνα μεςαίο επίπεδο 
δζςμευςθσ προσ το επάγγελμα του αποςτολζα, ςτθν πραγματικότθτα οι περιςςότεροι άνκρωποι 
(τουλάχιςτον 50% του δείγματοσ) οι ίδιοι τοποκετείται ςε ζνα ςκορ 2 ι 3 για δζςμευςθ 
αντικείμενα («τι να κάνω ςτο ζργο βοθκά ςτθν κοινωνία Ζω», «Νιϊκω ότι αυτό που κάνουμε 
είναι ςθμαντικό», «τι μπορϊ να κάνω ςτθ δουλειά κάνει να νιϊκω καλά», «Αιςκάνομαι ςαν τθ 
ηωι εκείνων που καλοφν τθ γραμμι ζκτακτθσ ανάγκθσ, εξαρτάται επίςθσ από μζνα»). Θα πρζπει 
να ςθμειωκεί ότι θ κλίμακα κυμαίνονταν από 1 ζωσ 5 και, 4 και 5 αποτελοφν ζνα υψθλό επίπεδο. 

Ένα δεφτερο ςθμαντικό ηιτθμα που ζκεςε για το ερωτθματολόγιο είναι θ ςθμαςία τθσ 
ενςυναίςκθςθσ (76,9% ςκόραρε 5 ςτα «Πιςτεφω ότι οι φορείσ που λαμβάνουν τισ κλιςεισ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ πρζπει να είναι πολφ ςυμπονετικοί άνκρωποι») και τθ ςθμαςία τθσ κοινωνικισ 
ςυνοχισ (76,9% 5 ςκόραρε ςτο ςτοιχείο «ι κεφτείτε ομαδικι εργαςία και ςυνεργαςία με 
ςυναδζλφουσ είναι πολφ ςθμαντικι»). Σο κζμα αυτό τίκεται επίςθσ ςε ζνα άλλο τμιμα του 
ερωτθματολογίου που ονομάηεται «Δυςκολίεσ/απαιτιςεισ». Πολλοί από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
δείχνει ότι τισ «μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτο χϊρο εργαςίασ»: ανίκανθ ςυναδζλφουσ, ωράριο εργαςίασ, 
διαχείριςθ πίεςθσ για μζλθ τθσ οικογζνειασ. Οι ςυμμετζχοντεσ που υποδεικνφεται ωσ 
«μεγαλφτερεσ προκλιςεισ» τισ ακόλουκεσ πτυχζσ: προςωπικό κίνθτρο, ομαδικι εργαςία 
διαχείριςθσ. 

Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ (78,9%) πιςτεφουν ότι το καλφτερο shift είναι 8 ϊρεσ.  

Οι ςυμμετζχοντεσ ζδειξαν ζνα υψθλό επίπεδο δυςκολίασ ςτθν επικοινωνία με τθν περιοχι του 
καλοφντοσ (42,3%) και υψθλι ανάγκθ για προπονιςεισ (62,3% ςκόραρε 4) και χρειάηεται 
ψυχολογικι υποςτιριξθ (94,6% ςκόραρε 5). Περίπου 1 ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ 3 (15,79%) 
πιςτεφουν ότι το καλφτερο είναι να χρθςιμοποιοφν ανοικτι ερϊτθςθ και να προςαρμόςουν τον 
ςεβαςμό τθσ επικοινωνίασ με τθν κατάςταςθ, ενϊ 84,21% πιςτεφουν ότι θ χριςθ του αλγορίκμου 
είναι θ καλφτερθ μζκοδοσ. 

υμμετζχων αναφζρεται ςτο ότι θ εκπαίδευςθ είναι πολφ ςθμαντικι για αυτοφσ, ςτο τρίτο μζροσ 
του ερωτθματολογίου, ςυηθτοφνται κάποια περιοχι τθσ κατάρτιςθσ. υνεπι με προθγοφμενεσ 
απαντιςεισ οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ διλωςε ότι κάκε περιοχι είναι πολφ ςθμαντικι 
(πάντα περιςςότερο από 50% ςκόραρε 5 ςε αυτζσ τισ κλίμακεσ). So εγϊ αποφαςιςμζνοσ ςε αυτό 
το ζγγραφο ερμθνεία ςε κζματα κατάταξθσ από τθν υψθλότερθ αντίλθψθ τθσ ςθμαςίασ για 
χαμθλότερο αντίλθψθ τθσ ςθμαςίασ: 

1. Μακαίνοντασ να ιεραρχιςετε κλιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ (89,3%)  
2. ζκτακτθσ ανάγκθσ Ψυχολογία (82,1%)  
3. επικοινωνίασ με τον καλοφντα (80,8%)  
4. Ψυχοτραυματολογίασ (73,1%)  
5 .Πϊσ μπορϊ να κάνω ερωτιςεισ (69,2%)  
6. αναγνωρίηουν πλαςτά κλιςεισ (67,9%)  
7 .ϊσ μπορϊ για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν (65,4%)  
8. ψυχολογία τθσ αςφάλειασ (61,5%)  
9.Caller προφίλ (61,5%) 



 

Edited by Forensics Group (Mirco Turco, Giuseppe Lodeserto) , with the contribution of  Igor Vitale. 

European Project: “One Minute may save a life”. Financed by: 

European Commission acting through A.N.P.C.D.E.F.P. Contract 

No.: 2015-RO01-KA202-014982. Duration 1 October 2015 – 30 

September 2017. 

3 

Σο κζμα τθσ παραποίθςθσ κλιςεισ είναι πολφ μεταβλθτι μεταξφ dispatchers, ςτθν 
πραγματικότθτα, ο αρικμόσ των ψευδϊν κλιςεισ που κυμαίνονταν από 2 φορζσ τθν εβδομάδα 
ζωσ 5 φορζσ τθν εβδομάδα.  

Σο κζμα τθσ αςτεία κατά τθ διάρκεια κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ζχει ζνα ευρφτερο φάςμα (μθδζν 
ανά εβδομάδα ςε 2 ανά εβδομάδα).  

Τπάρχει μια χαμθλότερθ ςυχνότθτα για λάκοσ αρικμόσ κλιςεων. Σου αποςτολζα που κιρυξε ο 
υψθλότεροσ αρικμόσ λάκοσ αρικμόσ κλιςεων διλωςε 10. Η απάντθςθ ςτο ερϊτθμα ςχετικά με 
τθν ακρίβεια τθσ ταξινόμθςθσ των ειςερχόμενων κλιςεων ζδειξε ότι αποςτολζασ δεν είςτε 
ςίγουροι για το επίπεδο ακρίβειασ. 

Σου δείγματοσ ζδειξε ότι θ εποπτεία ςυνιςτάται ιδιαίτερα (94,7%) και πιςτεφουν ςε θ 
αναγνϊριςθ και ο οριςμόσ τθσ περιγραφισ εργαςίασ για το επάγγελμα του αποςτολζα (89,6%) 
και 92,4% πιςτεφουν ςε ζνα ςφςτθμα των «over-specialization» για το 112 αποςτολζασ. 

Σο ερωτθματολόγιο ζδειξε ότι το 112 dispatchers αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ ψυχολογικισ 
εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ. τα ειδικά κζματα τθσ θ κατάρτιςθ που απαιτείται είναι θ ίδια 
προτείνει ςτο ςχζδιο ζνα λεπτό μπορεί να ςϊςει μια ηωι. Αυτό το νζο επάγγελμα χρειάηεται 
επίςθσ μια περιγραφι εργαςίασ και ζνα ςχζδιο για το over-specialization. Οι ςυμμετζχοντεσ του 
δείγματοσ ζδειξε υψθλι δζςμευςθ για το επάγγελμα, αλλά επίςθσ να αναγνωρίςουμε ότι ςτρεσ 
επθρεάηουν τθν ποιότθτα τθσ επαγγελματικισ εργαςίασ εκτελοφνται. 

 

 

 

 

  

 


