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Ειςαγωγι 
 
 
 
 
 

Το ακόλουκο άρκρο ετοιμάςτθκε από το Forensics Group, με τθ ςυμμετοχι του Igor Vitale, για το 
ζργο “One Minute may save a life” 2015-2017. Αρχίηει με τθν ανάλυςθ του μοναδικοφ 
ευρωπαϊκοφ αρικμοφ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 112. Ππωσ ζχει αποδειχκεί από τθν ζκκεςθ 
αυτι, δεν υπάρχει ακόμθ διαδεδομζνθ πρακτικι διάδοςθσ ςτθν Ιταλία, με ςποραδικζσ 
πρωτοβουλίεσ ςε οριςμζνουσ τομείσ και πάνω απ' όλα λίγθ προςοχι δίνεται ςτθν ενθμζρωςθ 
των πολιτϊν ςχετικά με αυτόν τον αρικμό. 
 
Ραρόλο που υπάρχουν αρκετζσ ςυμβολζσ όςον αφορά τισ μεκόδουσ και τισ διαδικαςίεσ, από τθν 
άλλθ πλευρά, είναι προφανζσ το πρόβλθμα τθσ ςθμαντικισ ανομοιογζνειασ των πρωτοκόλλων 
και ειδικότερα τθσ εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ των χειριςτϊν του 112 που εμπλζκονται. 
Επιπλζον, φαίνεται να είναι ζνασ ςυγκαλυμμζνοσ αγϊνασ για τθν εξουςία μεταξφ των 
εμπλεκόμενων οργανϊςεων και των εργαηομζνων τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν, των 
δικαιωμάτων και των κακθκόντων. Δεν υπάρχει ζλλειψθ τεχνολογιϊν για τθ διευκόλυνςθ του 
χειριςμοφ κλιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ι προθγμζνων ςυςτθμάτων επικοινωνίασ. Το βαςικό 
πρόβλθμα παραμζνει, για άλλθ μια φορά, ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ. Γίνεται ςαφζσ ότι πρζπει 
να υιοκετθκοφν τυποποιθμζνα πρωτόκολλα και, ταυτόχρονα, χρειάηονται μια ψυχολογικι και 
όχι κακαρά τεχνικι κατάρτιςθ. 
 
Αυτι θ αναφορά περιζχει 9 διαφορετικά κεφάλαια τα οποία αναλφουν όλεσ τισ κοινωνιολογικζσ 
και ψυχολογικζσ μεκόδουσ και ζρευνεσ. Ξεκινϊντασ από τθν ιςτορικι εξζλιξθ των αρικμϊν 
ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτθν Ιταλία, αναλφουμε τισ προοδευτικζσ δυςκολίεσ ενοποίθςθσ, τισ διάφορεσ 
διαδικαςίεσ και τα πρωτόκολλα που εγκρίκθκαν και, τζλοσ, τθν ανάγκθ εμβάκυνςθσ τθσ πτυχισ 
τθσ κατάρτιςθσ. Σε αυτι τθν ζκκεςθ, ςε εξάρτθςθ από εξειδικευμζνεσ μελζτεσ, αναφζρουμε 
επίςθσ τισ ζρευνεσ που εγείρονται από ςφντομεσ θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ και φτάνουμε 
τελικά ςτθν ανάγκθ ενόσ τυποποιθμζνου μοντζλου που περιζχει, πρϊτον, τθ διαδικαςτικι 
ςαφινεια και, αργότερα, ρεαλιςτικι 
εφαρμογι ςε μια ςυγκεκριμζνθ και ευαίςκθτθ περιοχι, όπωσ και θ υπθρεςία διάςωςθσ 
1.  Ο μοναδικόσ ιταλικόσ αρικμόσ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 112. 
 
2. Ο ρόλοσ τθσ ψυχολογικισ εκπαίδευςθσ για τουσ χειριςτζσ του 112. 
 
3. Η χριςθ των πρωτοκόλλων Dispatch. 
 
4. Η ποςοτικοποίθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των πρωτοκόλλων. 
 
5. Ο ρόλοσ των χρθςτϊν ςτθν υπθρεςία ζκτακτθσ ανάγκθσ118. 
 
6. Ο ρόλοσ των χρθςτϊν ςτθν τοπικι αςτυνομία. 
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7. Σο κεωρθτικό πλαίςιο τθσ CSCW. 
 
8. Ο ρόλοσ τθσ λογικισ ςτο ζργο του χειριςτι του 112. 
 

9. Να οδεφουμε προσ ζνα τυπικό ενοποιθμζνο μοντζλο. 
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1.  Ο μοναδικόσ ιταλικόσ αρικμόσ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 112 

 
τθν Λταλία, το 112 ιταν ο μοναδικόσ αρικμόσ κλιςθσ που χρθςιμοποιικθκε για να ζρκει ςε 
επαφι με τα επιχειριςιακά κζντρα του Carabinieri από το 1981 ζωσ το 2010. Ενϊ το 113, 
ενεργοποιικθκε το 1968 και ςυνδζκθκε με τα κζντρα αςτυνόμευςθσ, ιταν παραδοςιακά 
γνωςτό ωσ αρικμόσ κλιςθσ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ διάςωςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, να ηθτιςουν κάκε είδουσ  ζκτακτθ ανάγκθ.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Σο 113 αντικατζςτθςαν άλλουσ τριψιφιουσ αρικμοφσ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ που δεν 
λειτουργοφςαν ακόμα. Μετζφερε τισ κλιςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε κάποια άλλα ιδρφματα που 
εξαπλϊκθκαν ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ. ιμερα υπάρχουν ςτθν Λταλία οριςμζνοι διαφορετικοί 
αρικμοί κλιςεων που ζχουν ςυνταχκεί για διάφορεσ υπθρεςίεσ που απαιτοφνται: 
Δθμόςια αςφάλεια: 112, 113, 117; 
• Σεχνικι διάςωςθ: 115, 1515, 1530; 
• Λατρικι βοικεια: 118; 
• Ζκτακτθ ανάγκθ για παιδιά: 114. 

Εκτόσ από αυτοφσ τουσ  αρικμοφσ,  υπάρχουν άλλοι κοινωνικά χριςιμοι ςφντομοι 
αρικμοί που, όπωσ προβλζπει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, πρζπει να μετατραποφν ςε 
μικροφσ αρικμοφσ με τον κωδικό τθσ περιοχισ (1550 για περιπτϊςεισ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ για τθν υγεία,  όπωσ οι επιδθμίεσ,  1522 για τ ο κζμα «Γυναίκα κατά τθσ 
βίασ»).   
Ο αρικμόσ κλιςθσ για τθν οδικι βοικεια απενεργοποιείται για μερικά χρόνια. 
Αντικαταςτάκθκε από διάφορουσ αρικμοφσ δωρεάν ιδιωτικϊν φορζων. Ο αρικμόσ 
114 είναι ςφντομοσ για ειδοποιιςεισ παιδιϊν ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ,  είναι μ ια 
υπθρεςία που ζχει ανατεκεί ςτο ChildL ine από το Τπουργείο υγκοινωνιϊν, και  
ταξινομείται ωσ αρικμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ.  
 
  

 
Αυτι θ προχπόκεςθ δείχνει ότι θ Λταλία ζχει, από τθ μια πλευρά, πολλζσ πρωτοβουλίεσ για να 
φροντίςει και να αντιμετωπίςει τισ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, από τθν άλλθ πλευρά, είναι 
πολφ κατακερματιςμζνθ και δεν διακζτει κοινά πρότυπα. 
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Με τθν ειςαγωγι ενόσ μοναδικοφ ευρωπαϊκοφ αρικμοφ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (91/396 / CEE), οι 
κλιςεισ μεταφζρονται απευκείασ ςτα κζντρα λειτουργίασ του Carabinieri. τθ ςυνζχεια, τα 
μεταφζρουν ςε άλλεσ υπθρεςίεσ και ςε κζντρα ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
 
Είναι εφκολο να φανταςτεί κανείσ ότι οι κλιςεισ προσ το 112 ζχουν ςταδιακά αυξθκεί από το 2002 
για διάφορουσ λόγουσ: 
 
 
  Οι χριςτεσ που χρθςιμοποιοφν κινθτά τθλζφωνα είναι περιςςότερο από το 90% του 
ιταλικοφ πλθκυςμοφ, με ςχεδόν μία κινθτι γραμμι ανά κάτοικο. Ο αρικμόσ 112 βρίςκεται ςτα 
βιβλία οδθγιϊν των κινθτϊν τθλεφϊνων ωσ ο μοναδικόσ ςυνδεόμενοσ αρικμόσ και ςτθν 
πραγματικότθτα είναι ο μοναδικόσ αρικμόσ χωρίσ τθν κάρτα SIM / USIM ςτο τθλζφωνο. 
 

  Οι αλλοδαποί πολίτεσ που δεν γνωρίηουν τουσ διάφορουσ αρικμοφσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 
χρθςιμοποιϊντασ το κινθτό τουσ τθλζφωνο ι το ςτακερό τουσ τθλζφωνο, καλοφν τουσ αρικμοφσ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ και, αν είναι γνωςτεσ, το 112. Με τα τελευταία κινθτά τθλζφωνα, χρθςιμοποιοφν 
και το 112 για κλιςεισ που κατευκφνονται προσ 999(UK) ι 911 (ΘΠΑ), χωρίσ να γνωρίηει ποια 
υπθρεςία καλοφν. 
 
  Τπάρχει αυξανόμενθ ςυνειδθτοποίθςθ ότι ο μοναδικόσ αρικμόσ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 
ςτθν Ευρϊπθ είναι ο 112, αν και οριςμζνα ςτοιχεία του Ευρωβαρομζτρου δείχνουν ότι μόνο το 10% 
του πλθκυςμοφ το γνωρίηει! 

 
Ενϊ θ Λταλία υιοκετοφςε τον μοναδικό ευρωπαϊκό αρικμό 112 για καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 
ζνα ςυγκεκριμζνο βιμα ιταν το 2004, όταν το Τπουργείο Σεχνολογικισ Καινοτομίασ ανακοίνωςε 
τθν ζναρξθ μιασ δοκιμισ ςτισ επαρχίεσ του αλζρνο, του Καταντηάρο και του Παλζρμο (ςτθν 
πραγματικότθτα το πείραμα περιορίςτθκε ςτθ ςυνζχεια ςτο αλζρνο ). Σθν ίδια χρονιά είδαμε 
ςυγκεκριμζνα τθ γζννθςθ: 

 
1.  "Μια ομάδα εργαςίασ για τθν κακιζρωςθ του μοναδικοφ ευρωπαϊκοφ αρικμοφ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ" (διάταγμα του Πρωκυπουργοφ τθσ 4θσ Αυγοφςτου 2003). ι μια δομι αποςτολισ που 
ονομάηεται "Μονάδα τεχνικισ λειτουργίασ για τθ δθμιουργία του μοναδικοφ ευρωπαϊκοφ αρικμοφ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ" (DPCM 30/06/2005 που δθμοςιεφκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. 237 τθσ 
11θσ Οκτωβρίου 2005). 
2. Μια διυπουργικι επιτροπι με κακικον τθν ανάλυςθ και διεξαγωγι μελζτθσ ςκοπιμότθτασ για 
τον κακοριςμό του τρόπου με τον οποίο κα πρζπει να δομθκεί και να οργανωκεί το αρχθγείο τθσ 
επιχείρθςθσ 112 ςτθν Λταλία. 

 
Θ εντολι των επιτροπϊν αυτϊν ζλθξε τθν πρϊτθ του 2006 και ο πειραματιςμόσ του αλζρνο 
οδιγθςε ςτθν καταςκευι του μοντζλου "NUE 2009 Integrated. 
 
 
NUE 2009 Integrated. 
Αυτό το μοντζλο, που προζρχεται από τθν εμπειρία του Salerno, παρζχει τθν επεξεργαςία των 
τθλεφωνικϊν κλιςεων μεταξφ των αςτυνομικϊν ςτακμϊν που λειτουργοφν και τθσ αςτυνομίασ (θ 
επεξεργαςία οργανϊνεται ςφμφωνα με τα εδαφικά όργανα των δφο αςτυνομικϊν δεξιοτιτων), με 
τθν τοποκεςία καλοφντοσ μζςω του "Pull" κακϊσ και τθ μεταφορά κλιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτα 



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. 

 

 

 
 

κζντρα εκμετάλλευςθσ που είναι υπεφκυνα για τθν πυροςβεςτικι υπθρεςία και τθν παροχι 
πρϊτων βοθκειϊν, τα οποία ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα εντοπιςμοφ καλοφντοσ για κλιςεισ που 
λαμβάνονται ςτισ γραμμζσ 115 και 118.  
 
 
Σο Ολοκλθρωμζνο μοντζλο "NUE 2009" δραςτθριοποιείται ςτισ ακόλουκεσ επαρχίεσ: 
 - Μπιελα. 
- Μπρίντιηι. 
- Ρίμινι. 
- αλζρνο. 
 
 
 

Επιχειρθςιακά κζντρα 112 
 
τθν Λταλία, υπάρχουν ςιμερα εκατοντάδεσ επιχειρθςιακά κζντρα, μερικά από αυτά ςε 
επαρχιακό επίπεδο (κυρίωσ εκείνα του 118 και του πυροςβεςτικοφ τμιματοσ) και πολλά από 
αυτά ςε τθλεφωνικό επίπεδο (Καραμπίνιερι και Κρατικι Αςτυνομία). 
Σο ςωςτό μζγεκοσ των ςτακμϊν λειτουργίασ του 112 πρζπει να ςχετίηεται με παράγοντεσ όπωσ 
τθν πολυπλοκότθτα του εδάφουσ και τισ τεχνολογικζσ λφςεισ, ςυνεχίηοντασ παράλλθλα να είναι 
ςε κζςθ να χειριςτοφν τυχόν αιχμζσ τθσ κίνθςθσ λόγω ζκτακτων γεγονότων (καταςτροφϊν ι 
ςθμαντικϊν γεγονότων) και ςε τυχόν καταςτάςεισ αποτυχίασ (π.χ. πολλά εκνικά κζντρα 
επιχειριςεων ςυνζχιςαν να λειτουργοφν χωρίσ ςοβαρά προβλιματα κατά τθ διάρκεια θ 
ςυςκότιςθ του 2003, αλλά με διαφορετικζσ δυςκολίεσ να ζχουμε υπόψθ). 
Σα κζντρα ζκτακτθσ ανάγκθσ 112 τθσ Λταλίασ κα πρζπει να διακζτουν περιφερειακι διάρκρωςθ 
(για περιφζρειεσ ζωσ και 3 εκατομμφρια κατοίκουσ) ι να οργανϊνονται με υπερεκνικι 
δικαιοδοςία. 
τθν πραγματικότθτα, υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ κυκλοφορικισ ςυμφόρθςθσ ι ςε ςυγκεκριμζνεσ 
κλιςεισ, κα πρζπει να εξαςφαλίςετε ςτουσ πολίτεσ να λαμβάνουν απάντθςθ ςε ςφντομο χρονικό 
διάςτθμα (ζωσ 1 λεπτό, με μζςο όρο περίπου 15 δευτερόλεπτα για μια απάντθςθ). Περιμζνοντασ 
τθν απάντθςθ ςε ζναν αρικμό ζκτακτθσ ανάγκθσ (οτιδιποτε), δθμιουργεί ζλλειψθ εμπιςτοςφνθ 
ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ υπθρεςίασ ςτον καλοφντα. 
Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, πολλζσ εγκαταςτάςεισ ςτο εξωτερικό οργανϊνονται με ζνα ςφςτθμα που 
επιτρζπει τθ δρομολόγθςθ κλιςεων που δεν μποροφν να απαντθκοφν από ζνα κζντρο ελζγχου 
(π.χ. καταςτάςεισ αποτυχίασ ι βαριά κυκλοφορίασ), ςε εκείνο το πλθςιζςτερο ι τουλάχιςτον ςτο 
ζνα άτομο που μπορεί να απαντιςει ακόμα και αν θ πιο κοντινι ζχει δεςμευτεί (το λεγόμενο 
backup ι 
υπερχείλιςθ ανάλογα με τθν κατάςταςθ). 
 
Θ μεταγενζςτερθ διαχείριςθ και θ θλεκτρονικι μετάδοςθ τθσ κλιςθσ προσ τα κζντρα λειτουργιϊν 
δευτζρου επιπζδου (PSAP2), πρζπει να πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τυποποιθμζνεσ 
παραμζτρουσ, ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται ο ζλεγχοσ του ςυμβάντοσ και θ επικοινωνία με τισ 
μονάδεσ ςτθν επικράτεια. 
Ο περιφερειακόσ οργανιςμόσ προωκεί επίςθσ τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των φορζων 
εκμετάλλευςθσ, επιτρζποντασ, για παράδειγμα, τθ διοργάνωςθ διαςκζψεων όταν είναι 
απαραίτθτο να απαντθκεί ςε μια ξζνθ γλϊςςα. 
Εναλλακτικά, οριςμζνα κζντρα επιχειριςεων (π.χ. ςτθ Λομβαρδία) υποςτθρίηονται από 
οριςμζνουσ 
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οργανϊςεισ που είναι ςε κζςθ να παρζχουν με ζνα διερμθνζα διακζςιμο ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ 
ςε λίγα δευτερόλεπτα. 
6 Η εφαρμογι προθγμζνων πλεονεκτθμάτων λογιςμικοφ και τθλεματικισ είναι: 
Θ εφαρμογι προθγμζνων πλεονεκτθμάτων λογιςμικοφ και τθλεματικισ είναι: 

 
Λιψθ τθσ κλιςθσ και ζναρξθ τθσ τθλεφωνικισ ςυνζντευξθσ. 
Λιψθ από 2 ζωσ 6 δευτερόλεπτα πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν τοποκεςία του καλοφντοσ από τουσ 
παρόχουσ τθλεπικοινωνιϊν και (εάν θ κλιςθ είναι από ςτακερό) πλθροφορίεσ για τα δεδομζνα 
καλοφντοσ. 
Επαλικευςθ των πλθροφοριϊν κζςθσ που λαμβάνονται από το ςφςτθμα με εκείνθ που απαιτείται 
ςτουσ καλοφντεσ ςτο τζλοσ τθσ ςυνζντευξθσ. 
Θ αυτόματθ προειδοποίθςθ και αποςτολι (με ζνα μινυμα βίντεο που επιβεβαιϊνουν τθν 
ενεργοποίθςθ) των οχθμάτων και των πλθρωμάτων που κρίνονται απαραίτθτα. 
Λιψθ πλθροφοριϊν από τθν αποςτολι, τθν άφιξθ ςτο χϊρο, κ.λπ., από τα μζςα μαηικισ 
ενθμζρωςθσ / πλθρϊματα που υποβλικθκαν ι επιβεβαίωςθ τθσ επαφισ και τθσ εξαγοράσ από το  
προςωπικό PSAP2. 
Θ δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω ραδιοφϊνου με τα πλθρϊματα για τθν παροχι καλφτερων 
κατευκφνςεων ι για τθ λιψθ επακόλουκων αιτθμάτων λεπτομζρειασ (π.χ., θ ανάγκθ για άλλεσ 
παρεμβάςεισ 
 
 
 
Οι ςτόχοι των προθγμζνων τεχνολογικϊν λφςεων μποροφν να μειϊςουν το χρόνο 
τθσ παραλαβισ, αποςτολισ και παρζμβαςθσ των οχθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ ι τθσ αςτυνομίασ. 
Αυτό γίνεται δίνοντασ ςτον χειριςτι τθ δυνατότθτα να διαχειρίηεται ταυτόχρονα το 
τθν υποδοχι, τον εντοπιςμό και τθν ειδοποίθςθ / αποςτολι μζςω διαδικαςιϊν που δεν απαιτοφν 
φωνθτικζσ πλθροφορίεσ. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ςυνεχίςετε τθν κλιςθ εάν είναι 
απαραίτθτο να δϊςετε οδθγίεσ για να αντιμετωπίςετε τθν κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
Θ τοποκεςία του καλοφντοσ χρθςιμοποιείται επίςθσ για να αποκαρρφνει τυχόν ψευδείσ κλιςεισ, 
αςτεία, ςιωπθλζσ κλιςεισ και οποιαδιποτε άλλθ κατάχρθςθ (π.χ., Οι περιπτϊςεισ ειδοποίθςθσ τθσ 
αςτυνομίασ ςε αντίκετεσ τοποκεςίεσ ςτον τόπο όπου οι παραβάτεσ κζλουν να κάνουν 
εγκλθματικζσ πράξεισ, όπωσ λθςτεία). Σεχνολογίεσ και λφςεισ λογιςμικοφ ζχουν αναπτυχκεί από 
μερικοφσ ςθμαντικοφσ παραγωγοφσ τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων. 
 
 
Είναι εφκολα κατανοθτό από αυτζσ τισ ακατζργαςτεσ προδιαγραφζσ ότι θ Λταλία ςιμερα 
χαρακτθρίηεται από διαφορετικοφσ τομείσ ειδικευμζνουσ ςτθν απάντθςθ ςτα τθλεφωνικά 
αιτιματα των πολιτϊν. Θ πολυπλοκότθτα του χριςτθ ςχετίηεται με τουσ διαφορετικοφσ ρόλουσ και 
τισ διαφορετικζσ αιτιςεισ για κακζναν από αυτοφσ τουσ τομείσ και τουσ διαφορετικοφσ αρικμοφσ 
αναφοράσ. Θ κατάςταςθ αυτι υποχρεϊνει τον πολίτθ να ζχει - ςε περίπτωςθ ανάγκθσ - κάποια 
προβλιματα που πρζπει να επιλζξει. 
Οι εγκαταςτάςεισ διάςωςθσ που αςχολοφνται με τθ διαχείριςθ ενόσ ατυχιματοσ ι κρίςιμων 
ηθτθμάτων ενεργοποιοφνται, μερικζσ φορζσ με περίπλοκο τρόπο. Οι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν 
είναι κατακερματιςμζνθ και για το λόγο αυτό μια πρόςκετθ προςπάκεια ςυνεργαςίασ και 
θ επικοινωνία μεταξφ των ενδιαφερομζνων είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί, ςε 
μια πρϊτθ φάςθ, θ ποιότθτα και θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν. 
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Διαφορετικά τεχνολογικά ςυςτιματα, ςυςτιματα που χαρτογραφοφν και παρακολουκοφν τθν 
επικράτεια, εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ προςωπικοφ, πρωτόκολλα επικοινωνίασ, είναι αρκετά 
διαφοροποιθμζνα ςτθν Λταλία και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ φαίνονται αδφναμα. 
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Για παράδειγμα, μερικζσ ςυνεντεφξεισ που πραγματοποιικθκαν από τθν Forensics Group με  ιατρικό 
προςωπικό του118 και τα κζντρα επιχειριςεων τθσ κρατικισ αςτυνομίασ δείχνουν ότι θ διαχείριςθ μιασ 
επείγουςασ κλιςθσ βαςίηεται, εκτόσ από τουσ τυπικοφσ κανόνεσ επικοινωνίασ, ςε ζνα είδοσ διαιςκθτικισ 
ψυχολογίασ, Ι τθν κλαςικι "κοινι λογικι", εμπιςτεφοντασ περιςςότερο τα προςωπικά χαρακτθριςτικά των 
αποςτολοφντων παρά μια εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ. 

 
Σο κζμα του μοναδικοφ αρικμοφ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ δεν είναι καινοφργιο. Ιδθ το 1936, ςτο 
Θνωμζνο Βαςίλειο, δοκιμάςτθκε εκνικόσ αρικμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ονομάςτθκε 999. 911 γεννικθκε 
αργότερα, χάρθ ςε αυτι τθν ιδζα και χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ςτισ ΘΠΑ και τον Καναδά. ε οριςμζνουσ 
τομείσ υπάρχει επίςθσ ζνασ αρικμόσ που ςυνδζεται με καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, αλλά με μια πιο 
ενθμερωτικι λειτουργία, αυτό είναι το 311. Αυτόσ ο αρικμόσ ζχει ςχεδιαςτεί για να ανακατευκφνει 
όλουσ τουσ χριςτεσ που ενδιαφζρονται να αποκτιςουν πλθροφορίεσ, χωρίσ να επιβαρφνουν τθ γραμμι 
που αφιερϊνεται ςτισ προτεραιότθτεσ. 
Ο μοναδικόσ αρικμόσ κλιςθσ επιτρζπει τον καλφτερο ςυντονιςμό των προςπακειϊν και των πόρων 
μεταξφ των διαφόρων εμπλεκομζνων φορζων και, ςτθ ςυνζχεια, τθν εφαρμογι τθσ λειτουργικότθτασ 
ςτθν επικράτεια. 
Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο αποφάςιςε να κεςπίςει ζναν μοναδικό αρικμό κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (NUE 
- 112) για καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ όλων των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ, με υποχρεωτικι από το 200 2. 
Θ Λταλία μζχρι ςιμερα εξακολουκεί να μθν ςζβεται αυτόν τον κανόνα.  
Ωςτόςο, θ ανάγκθ για ζναν μοναδικό αρικμό ζκτακτθσ ανάγκθσ είναι αποτζλεςμα τθσ απόφαςθσ του  
Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο (91/398 / ΕΟΚ). Θ οδθγία αυτι προτείνει ςε όλα τα κράτθ μζλθ να 
χρθςιμοποιοφν τον αρικμό 112. ε κάκε περίπτωςθ, θ οδθγία 2002/22 / ΕΚ ορίηει ότι οι πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τον τόπο κλιςθσ πρζπει να κοινοποιοφνται ςτισ υπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, προκειμζνου 
να βελτιωκεί Προςταςία των πολιτϊν. 
Θ πρϊτθ ιταλικι περιοχι που εφαρμόηει τον μοναδικό αρικμό κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ είναι θ 
Λομβαρδία. Θ εφαρμογι του αρικμοφ δεν ςθμαίνει μόνο τθ μετάδοςθ όλων των κλιςεων ςε ζναν 
μοναδικό αρικμό τθλεφϊνου, αλλά ςθμαίνει να οργανωκεί το ζργο ςε μια εντελϊσ διαφορετικι  
Ο οποίοσ ενςωματϊνει πλιρωσ και επιταχφνει τθν απάντθςθ των εμπλεκόμενων δυνάμεων.  
Θ πολυπλοκότθτα του ηθτιματοσ αυτοφ εξαρτάται από τρεισ πτυχζσ: το νομικό πλαίςιο, τθ μεγάλθ 
ποικιλομορφία και τον μεγάλο αρικμό επιχειρθςιακϊν κζντρων ςτθν Λταλία και τθν ποικιλομορφία των 
ενεργειϊν των διαφόρων εμπλεκόμενων δυνάμεων. 
Σο κζντρο επικοινωνίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ μπορεί να οριςτεί ωσ ο χϊροσ εργαςίασ, οργανϊςεισ ςτισ 
οποίεσ το ποςοςτό ςφάλματοσ είναι μεγαλφτερο από το όφελοσ από το μάκθμα που αποκτικθκε. Ο 
χειριςτισ, ο οποίοσ μερικζσ φορζσ υποςτθρίηεται από λογιςμικό υπολογιςτι, πρζπει να λαμβάνει 
ςυνεχϊσ αποφάςεισ ςχετικά με τισ ενζργειεσ και τισ επικοινωνίεσ με τον καλοφντα και ςυχνά 
ςυμπιζηεται μεταξφ τθσ διαχείριςθσ των χαμθλϊν πόρων και των αιτθμάτων των καλοφντων. Ο χειριςτισ 
υφίςταται ςθμαντικό γνωςτικό ςτρεσ, επειδι βρίςκεται ςυνεχϊσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και 
επίςθσ ςυναιςκθματικό ςτρεσ, επειδι επικοινωνεί με ανκρϊπουσ που αντιμετωπίηουν δυςκολία και τθν 
κρίςθ. 

 
Σα επιχειριςιακά κζντρα ζχουν ζναν κανονιςτικό ρόλο. τθν πραγματικότθτα, ο καλϊν μπορεί να μθν 
αποδεχκεί τθν επιλογι, αλλά δεν μπορεί να το τροποποιιςει ςφμφωνα με τισ δικζσ του προτιμιςεισ. Δεν 
είναι ο καλϊν που αποφαςίηει τι είδουσ αςκενοφόρο χρειάηεται και δεν μπορεί να ηθτιςει - κατά βοφλθςθ 
- τθν παρζμβαςθ του RIS. Ο μζςοσ πολίτθσ, ωςτόςο, γνωρίηει επαρκϊσ τουσ διάφορουσ αρικμοφσ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ ςτθν Λταλία (112 Καραμπίνιερι, 113 Αςτυνομία, 115 Πυροςβεςτικό, 118 Τγειονομικι Τπθρεςία 
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ζκτακτθσ ανάγκθσ). Αλλά πρζπει να κεωρθκεί ότι ςε καταςτάςεισ κινδφνου, κινδφνου ι κρίςθσ, ωςτόςο, θ 
μνιμθ μπορεί εφκολα να παραπαίει. 
 
Σο κφριο πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ ενιαίου αρικμοφ για ζκτακτεσ καταςτάςεισ φαίνεται να είναι αυτό τθσ 
άμεςθσ τοποκεςίασ τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και, ςτθ ςυνζχεια, τθσ κακυςτζρθςθσ ςτθν 
απάντθςθ. φμφωνα με τα ςτοιχεία του Gary Machado, οι κακυςτεριςεισ ςτθν τοποκεςία ζκτακτθσ 
ανάγκθσ υπολογίηονται ςε 4 με 12 διςεκατομμφρια ευρϊ. φμφωνα με τα ςτοιχεία που παρζχει θ 
αςφάλιςθ, οι ηθμίεσ που προκλικθκαν από κακυςτερθμζνεσ απαντιςεισ ςε περίπτωςθ πυρκαγιϊν, που 
κοςτίηουν περίπου το 1% του ΑΕΠ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ! Ωςτόςο, θ κφρια δζςμευςθ εκείνθ τθν εποχι 
φαίνεται να είναι θ ακριβισ περιγραφι των πρωτοκόλλων προκειμζνου να τυποποιθκεί θ κατάρτιςθ και θ 
τεχνολογικι υποςτιριξθ. 
 
Όπωσ προαναφζρκθκε, θ Λταλία αποφάςιςε να ςυμμορφωκεί με τισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ δθμιουργϊντασ 
ζναν μοναδικό αρικμό ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε οριςμζνεσ επαρχίεσ τθσ περιφζρειασ τθσ Λομβαρδίασ: 
Περιφερειακι εταιρεία επείγουςασ ανάγκθσ (AREU - l'Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza) τθσ Λομβαρδίασ ζχει χαρακτθριςτεί ωσ υπεφκυνοσ φορζασ για να εξαςφαλίςει 
112, θ οποία ζχει ςχεδιαςτεί για να λαμβάνει κλιςεισ που απευκφνονται ςε διάφορουσ αρικμοφσ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ. τισ 21 Λουνίου 2010 112 ενεργοποιικθκε, ωσ πείραμα, ςτθν επαρχία Varese - Λομβαρδία, με τθ 
δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ επιχειρθςιακοφ ςτακμοφ 112 
Varese ςτο 118 Κζντρο Επείγουςασ Ανάγκθσ / Επείγουςασ Βοικειασ που βοθκά περίπου 1.100.000 άτομα. 
Θ Λταλία επζλεξε ζνα μοντζλο ςτο οποίο το πρϊτο επίπεδο PSAP απαντά ςε όλεσ τισ κλιςεισ προσ το 112 
και, μετά τθν τοποκεςία του καλοφντοσ και μια ςφντομθ ςυνζντευξθ, τισ μεταφζρει ςτο επίπεδο PSAP II 
(Δθμόςια αςφάλεια, πυροςβεςτικά τμιματα ι κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν υγεία), κακϊσ είναι 
πιο κατάλλθλα για τθ διαχείριςθ τθσ κατάςταςθσ. 
 
 
 
Σο κζντρο επιχειριςεων NUE 112 Varese καλφπτει τισ επαρχίεσ Varese, Monza, 
Bergamo, Como και Lecco που εξυπθρετοφν περίπου 3.750.000 χριςτεσ. Από τισ 3 Δεκεμβρίου, 
2013, 112 NUE επεκτάκθκε επίςθσ ςτθν επαρχία του Μιλάνου: το κζντρο επιχειριςεων 
Σο 112 NUE Μιλάνο εξυπθρετεί περίπου 3.120.000 άτομα. 
τισ 19 Μαΐου 2015, θ υπθρεςία 112 NUE άρχιςε να λειτουργεί ςτισ υπόλοιπεσ επαρχίεσ Lombard τθσ 
Brescia, Sondrio, Mantova, Cremona, Lodi και Pavia με το άνοιγμα ενόσ νζου κζντρου επιχειριςεων 112 NUE 
ςτθ Μπρζςια. 
Με τθν ζλευςθ του Λωβθλαίου θ ενεργοποίθςθ του μοναδικοφ αρικμοφ ιταν απαραίτθτθ και ςτθ Ρϊμθ και 
ςτθν επαρχία, είναι εξοπλιςμζνθ με 34 κζςεισ που κα διπλαςιαςτοφν 
Περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςτισ οποίεσ κα λειτουργοφν περίπου 80 υπάλλθλοι ςτθν περιοχι. Οι 
διακζςιμεσ γλϊςςεσ είναι 14. Οι χριςτεσ που καλφπτονται από τθν υπθρεςία είναι περίπου 3,5 
εκατομμφρια, ςτουσ οποίουσ προςτίκενται άλλα 2,5 εκατομμφρια για τθν ενεργοποίθςθ του δεφτερου 
χϊρου ςτθ Frosinone, για ςυνολικά 6 εκατομμφρια. 
τισ 20 Λανουαρίου 2016, τόςο πρόςφατα, το υμβοφλιο των Τπουργϊν ενζκρινε το διάταγμα εφαρμογισ 
για τθν ειςαγωγι ςτθν Λταλία του μοναδικοφ αρικμοφ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
Θ υιοκζτθςθ του μοναδικοφ αρικμοφ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτθν Λταλία κα ιταν μεγάλθ 
Οργανωτικι αλλαγι. 
 
Ενϊ θ αναγνϊριςθ τθσ αξίασ των τοπικϊν διαφορϊν ςυχνά γίνεται άριςτθ, πρζπει να τονιςτεί ότι διάφορεσ 
οργανωτικζσ πτυχζσ μποροφν να οδθγιςουν ςε αδικαιολόγθτεσ ανιςότθτεσ. Θ τελευταία ζρευνα ςχετικά με 



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. 

 

 
 

 

τθν ιταλικι CO προζρχεται από το 2008 και υπογραμμίηει τον τρόπο με τον οποίο θ παροχι υπθρεςιϊν προσ 
τουσ πολίτεσ δεν είναι ομοιόμορφθ. Κάκε ςφςτθμα υγειονομικισ περίκαλψθσ λειτουργεί με βάςθ τα 
χαρακτθριςτικά και τισ μεταβλθτζσ τθσ επικράτειασ με οριςμζνεσ διαφορζσ: ταυτοποίθςθ, ομοιόμορφα και 
κεςμικά κακικοντα. Αυτι θ πτυχι είναι αδιανόθτθ για τθν κρατικι αςτυνομία ι τουσ καραμπινιζρεσ των 
οποίων οι δεξιότθτεσ είναι γνωςτζσ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. 
 
 
 

 
Οικονομικόσ Αντίκτυποσ. 

 
Σο Gentiloni’s 2008 υποχρεϊνει τουσ τθλεφωνικοφσ παρόχουσ να διαβιβάηουν ςτθν  Αςτυνομία και τθν 
Carabinieri τθ κζςθ του τθλεφϊνου (ςτακεροφ ι κινθτοφ). Ο εξοπλιςμόσ του τακμοφ Αςτυνομίασ, του 
Καραμπίνιερ και των διαδρόμων κα κοςτίςει περίπου 270 εκατομμφρια ευρϊ, μεταξφ 65 εκατομμυρίων 
περίπου, ςε Carabinieri, 15 εκατομμυρίων ςτθν Interagency, 190 εκατομμυρίων ςτθν αςτυνομία, εκτόσ 
από το ποςό που πρζπει να προςτεκεί για τεχνολογικά ςυμβατό 115 και 118 κζντρα επιχειριςεων. Θ 
διαδικαςία των ευρωπαϊκϊν παραβάςεων αποςφρκθκε ςτισ 14 Μαρτίου 2011 ωσ αποτζλεςμα δφο 
μζτρων: θ πρϊτθ αφοροφςε τθν ενεργοποίθςθ του πρϊτου κεντρικοφ ςτακμοφ 112 ςτο Varese, το 
δεφτερο ιταν προςωρινι λφςθ που ζβλεπε τθ ςυμμετοχι των λειτουργικϊν κζντρων των Καραμπινιζρων 
που παρζχεται με τθν υπθρεςία εντοπιςμοφ του καλοφντοσ, αλλά μόνο για αιτιςεισ που προορίηονται 
για το112. Παρακάτω υπάρχει θ περιγραφι τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ μεκόδου: θ Carabinieri OC 
επικοινϊνθςε πρϊτα με τον αρικμό του καλοφντοσ ςυμπλθρϊνοντασ με το χζρι μια θλεκτρονικι μονάδα 
του διαδιδόμενου κζντρου δεδομζνων, θ οποία με τθ ςειρά τθσ μεταδίδει το αίτθμα πλθροφοριϊν κζςθσ 
ςε όλουσ τουσ τθλεφωνικοφσ παρόχουσ. τθ ςυνζχεια, αυτζσ οι πλθροφορίεσ κα διαβιβαςτοφν ςτθν 
Carabinieri OC. Αιτιματα υγείασ ι τεχνικισ βοικειασ που ςυλλζγονται από τθν OC των Καραμπινιζρων 
υποβάλλονται ςτο αρμόδιο Κ.Π. Θ OC τθσ Carabinieri μεταδίδει με μθ αυτόματο τρόπο, μζςω φαξ ι μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι με άλλα μζςα, τισ πλθροφορίεσ πλθροφοριϊν κζςθσ. τθν 
πραγματικότθτα, θ διαχείριςθ NUE 112 απαιτεί τθν παρουςία Carabinieri και τθν ταυτόχρονθ διατιρθςθ 
των ςθμείων πρόςβαςθσ ςχετικά με τθν τεχνικι και υγειονομικι βοικεια, με περαιτζρω αφξθςθ του 
κόςτουσ για τον φορολογοφμενο. Επιπλζον, πρζπει να προςτεκεί μια άλλθ πτυχι: οι κλιςεισ είναι 
εντοπιςμζνεσ μόνο αν φκάςουν ςτο 112. Αν ζνασ χριςτθσ ςυνδεκεί απευκείασ ςτο 118  και δεν μπορεί να 
πει ποφ είναι, κα είναι αδφνατο να τον εντοπίςει γριγορα. Ωςτόςο, λόγω ζκκλθςθσ προσ το TAR του Lazio 
από παρόχουσ τθλεφϊνου, κα ιταν εντελϊσ αδφνατο να αποκτιςετε μια τοποκεςία για "λόγουσ 
προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ". 

 
Ο ευρωπαϊκόσ Χάρτθσ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων, αναγνωριςμζνοσ με πλιρθ νομικι ιςχφ από τθ 
υνκικθ τθσ Λιςαβόνασ του 2009, απαιτεί κατά κφριο λόγο τθν ακεραιότθτα τθσ δθμόςιασ υγείασ και 
αςφάλειασ, διευκρινίηοντασ επίςθσ τα κριτιρια που κακιςτοφν ευκολότερθ τθν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ για τουσ πολίτεσ με αναπθρίεσ. Σο παρόν ζγγραφο, που υπογράφθκε από όλεσ τισ χϊρεσ 
μζλθ, αποτελεί το ςθμείο εκκίνθςθσ μιασ πρόκλθςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν. Θ 
διαδικαςία παράβαςθσ κατά τθσ Λταλίασ αναςτζλλεται προςωρινά μόνο επειδι ζλαβε πολλζσ καταγγελίεσ 
από πολίτεσ τθσ ΕΕ οι οποίεσ υπογραμμίηουν τα προβλιματα του ςυςτιματοσ και οι πρόςφατεσ διαςκζψεισ 
EENA ςχετικά με το κζμα αυτό ςτθ Ρίγα και ςτο αντιάγκο ντε Κομποςτζλα ςυηθτοφν για τθν αποκατάςταςθ 
τθσ κφρωςθσ. Επιπλζον, θ ΕΕ εξετάηει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τθ νομοκετικι αρμοδιότθτα ςχετικά με το 
112 μζςω του Χάρτθ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων, προκειμζνου να προςτατεφςει το δικαίωμα ςτθ ηωι 
(άρκ. 2), το δικαίωμα ςτθν ακεραιότθτα του προςϊπου (άρκρο 3), το δικαίωμα ςτθν ελευκερία και τθν 
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αςφάλεια (άρκρο 3), τθν ζνταξθ ατόμων με αναπθρίεσ (άρκρο 26), το δικαίωμα ςτθν προςταςία τθσ υγείασ 
(άρκρο 35).
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Σεχνολογία. 
 

 

τθ δεκαετία του '90, ο επιςτθμονικόσ αγγλοςαξονικόσ κόςμοσ ανζπτυξε τθν ζννοια του 
χρονοδιαγράμματοσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (θ άφιξθ ςτο χϊρο τθσ διάςωςθσ μπορεί να υποδιαιρεκεί 
ςτισ επόμενεσ ϊρεσ): 
• Καταςτροφικό ςυμβάν: χρόνοσ μθδζν; 
ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ ζκτακτθσ ανάγκθσ: ζωσ πζντε λεπτά. 
απάντθςθ ςτθν αξιολόγθςθ: ζνα λεπτό. 
Θ ζρευνα με τα πλζον κατάλλθλα μζςα: ζωσ ζνα λεπτό. 
Μετάδοςθ δεδομζνων ςτο μζςο: ζωσ ζνα λεπτό. 11 
αναχϊρθςθ οχθμάτων: ζωσ τρία λεπτά. 
Χρόνοσ διαδρομισ: ζωσ και τριάντα λεπτά 
 

 
Κανζνασ από αυτοφσ τουσ χρόνουσ δεν είναι επαναρυκμίςιμοσ, αλλά θ διάρκεια κακενόσ από αυτά 
μπορεί να μειωκεί με τθν κατάλλθλθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ. Για παράδειγμα, θ αναηιτθςθ των 
οχθμάτων μπορεί να πραγματοποιθκεί με αλγόρικμο υπολογιςτι, ενϊ θ μετάδοςθ δεδομζνων 
μπορεί να είναι ςχεδόν ςτιγμιαία χρθςιμοποιϊντασ μθχανιςμοφσ ψθφιακισ μετάδοςθσ. Ζνα δίκτυο 
διαςφνδεςθσ μεταξφ των διανομζων μπορεί να επιλφςει πολλά προβλιματα, αντιςτακμίηοντασ 
οποιαδιποτε ςυντριβι τθσ ΟΚ μζςω τθσ επεξεργαςίασ αιτθμάτων από ζνα διαςυνδεδεμζνο 
διανομζα. 
 
Κανζνασ χριςτθσ δεν κα παραμείνει αναπάντθτοσ και κα ιταν ακόμθ δυνατό να χωριςτεί τελείωσ 
θ χωρικι δικαιοδοςία του OC από τθ διαχείριςθ των περιπτϊςεων ρουτίνασ. Αυτό ςθμαίνει ότι αν 
ςυμβεί κάποιο γεγονόσ ςτθν Παβία και το τοπικό κζντρο δεν είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί, το 
ίδιο το γεγονόσ μπορεί να τρζξει από τθν Αλεξάνδρεια, ενϊ οι κοινζσ κλιςεισ υποβάλλονται ςε 
επεξεργαςία από τθν Piacen. 
 
 

 

Λειτουργικά Μοντζλα 
Κάτω από τθν περιγραφι οριςμζνων τμθμάτων των υπαρχόντων μοντζλων λειτουργίασ. 
 
Σο λειτουργικό περιουςιακό ςτοιχείο ενόσ τθλεφωνθτι αποτελείται κυρίωσ από τισ ακόλουκεσ 
μεταβλθτζσ: 
 
 
• Σθν φπαρξθ PSAP - Δθμόςιασ Αςφάλειασ, που χωρίηεται ςε ζνα ι δφο επίπεδα, ςε αυτι τθν 
περίπτωςθ το PSAP1 φιλτράρει το ςυμβάν και το μεταφζρει ςτο PSAP2 που κα το διαχειριςτεί. 
• Θ φπαρξθ λαϊκισ PSAP1 laici, ςθμαίνει ότι δεν ανικουν ςε κυβερνθτικά γραφεία (ERO - 
Organization Response Emergency). 
• Θ φρουρά του ΤΕ από τουσ τθλεφωνθτζσ (CT) που είναι υπεφκυνοι για τθν τθλεφωνικι 
ςυνζντευξθ και από τουσ αποςτολείσ κλιςεων (CD), υπεφκυνοι για τθν αποςτολι και 
Ο ςυντονιςμόσ των οχθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ ι θ παρουςία μόνο του CT Πραγματοποιϊντασ και 
τισ δφο λειτουργίεσ. 
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• Σθ δυνατότθτα μεταφοράσ των ςχετικϊν κλιςεων από ζνα Γραφείο ςτθν αρμόδια αρχι OC 
(προϊκθςθ κλιςεων).  
 
 

 

 
 

Σα μοντζλα λειτουργίασ του 112 CO ςτθν Ευρϊπθ αναφζρονται ςτισ ακόλουκεσ τυπολογίεσ: 
     Overriding   Authority   (PSAP1   with   eventual   call   forwarding   to   PSAP2) 

 
 
 
 

Θ κλιςθ φτάνει μόνο ςε ζνα ίδρυμα, ςτο παράδειγμα του ςτρατοπζδου. Εάν το πρόβλθμα αφορά 
διαφορετικό ίδρυμα, ο φορζασ εκμετάλλευςθσ κα μεταφζρει τθν κλιςθ.          12 
     Local   management   (PSAP1   with   eventual   call   forwarding   to   PSAP2) 

 

 
 
 
 
 

Τπάρχουν διάφοροι αρικμοί ζκτακτθσ ανάγκθσ. Σο πρϊτο ίδρυμα που λαμβάνει τθν ειδοποίθςθ 
μεταβιβάηει τα ςχετικά δεδομζνα τθσ κλιςθσ ςε άλλο φορζα. 
     Laic        filter        (PSAP1        with        call        forwarding        to        PSAP2) 
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Θ πρϊτθ απάντθςθ υποβάλλεται ςε επεξεργαςία από ζνα laic CT (που δεν ανικει ςε κανζνα ERO), το 
οποίο κακιερϊνει τον αρμόδιο φορζα και μεταφζρει τθν κλιςθ. Αυτό το μοντζλο περιλαμβάνει 
υψθλό κόςτοσ επειδι απαιτεί τθ δθμιουργία μιασ πρόςκετθσ δομισ, το λαϊκό PSAP1. Επιπλζον, 
αυξάνει το χρονοδιάγραμμα πρϊτων βοθκειϊν και δεν λαμβάνει υπόψθ τισ πτυχζσ που ςχετίηονται 
με τθν επικοινωνία ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
Το κακικον αυτοφ που απαντά δεν είναι αποκλειςτικά θ τεχνικι: οι δεξιότθτεσ επικοινωνίασ είναι 
απαραίτθτεσ για να διαχειριςτοφν τισ ςυναιςκθματικζσ πτυχζσ του καλοφντοσ, επιτρζποντάσ του να 
γίνει ο πρώτοσ διαςώςτθσ ςτθ ςκθνι. Αυτζσ οι δεξιότθτεσ ζχουν ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ μεταξφ 
των οποίων θ ανάγκθ να διαχειρίηεται ολόκλθρθ θ κλιςθ από ζνα μοναδικό άτομο: ςε κάκε ςτιγμι 
κα πρζπει να ειπωκεί ο καλοφντοσ διάςωςθσ: "... παρακαλώ κρατιςτε πατθμζνο, κα περάςω ...". 
     Incoming call and management (only PSAP1 without call forwarding) 
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Προβλζπει μια CT καλά εκπαιδευμζνθ είτε για τθν απάντθςθ είτε για τθν αποςτολι πρϊτων 
βοθκειϊν. 
     Integrated     room     (only     PSAP1     with     the     support     of     experts) 
 

 
Θ απάντθςθ είναι δεςμευμζνθ ςτο laic CT, αλλά ςτο ίδιο δωμάτιο υπάρχουν μζλθ όλων των 
εμπλεκομζνων φορζων. Είναι ζνα εξαιρετικά αποτελεςματικό, αλλά πολφ ακριβό μοντζλο και 
δφςκολο να διατθρθκεί. 
     Laic answer (only PSAP1) 

Οι CO Φυλάςςονται από laic CT που διαχειρίηονται πλιρωσ τθν κλιςθ και αποςτζλλουν δεδομζνα 
ςτον αρμόδιο φορζα. 

 
     Interconnected commands (alternative of the previous system in which CO are interconnected) 

Θ κλιςθ ςε μια περιοχι μπορεί να γίνει από μια ολόκλθρθ διαφορετικι περιοχι. 

 
 
 

  

 
Σο αίτθμα για υπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ αυξάνεται ςυνεχϊσ και οι μεταρρυκμίςεισ των 
περιφερειακϊν ςυςτθμάτων υγείασ επθρεάηουν ολόκλθρθ τθν οργάνωςθ των υπθρεςιϊν που 
ςυνδζεται με τθν κατάςταςθ υγειονομικισ περίκαλψθσ. 
Ενϊ θ επιςτθμονικι βιβλιογραφία ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα του νοςοκομείου είναι πολφ 
μεγάλθ, θ προςοχι δίνεται ςτισ υπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ιδιαίτερα ςτθν Λταλία.  
Αντιμετωπίηοντασ το πρόβλθμα μζςω μιασ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ δεν υπάρχουν, ζτςι ϊςτε 
αυτοί 
Κα μποροφςε να ενςωματϊςει τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ οικονομικϊν, ςτατιςτικϊν, 
επιδθμιολογικϊν μελετϊν, λειτουργικϊν ερευνϊν και διαχείριςθσ. 
Οι ιταλικζσ υπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ιδίωσ αυτζσ που αναφζρονται ςτο ςφςτθμα υγείασ, 
κατζγραψαν τα τελευταία χρόνια μεγάλθ αφξθςθ των αιτιςεων που οφείλεται εν μζρει ςτθν 
ζλλειψθ 
Εναλλακτικζσ λφςεισ ευθμερίασ και εν μζρει λόγω αδιάκριτθσ χριςθσ 118: 
Κατά το 2010, θ ιταλικι εταιρεία τθσ υπθρεςίασ 118 κατζγραψε περιςςότερα από οχτϊ 
εκατομμφρια ειςερχόμενεσ κλιςεισ. 
Θ τάςθ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν, αντίκετα, είναι προςανατολιςμζνθ προσ τισ πάντα καλφτερεσ 
δραςτθριότθτεσ πρόλθψθσ, αποκαρρφνοντασ τισ καταχριςεισ και κακορίηοντασ τισ ειςερχόμενεσ 
αςυμβίβαςτεσ αιτιςεισ για ςυςτιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ, κοινωνικά αντιπαραγωγικά όπωσ και θ 
φοροδιαφυγι. 
Μία πτυχι που δεν παρατθρείται ςτισ μελλοντικζσ κυβερνθτικζσ αποφάςεισ είναι θ ενεργοποίθςθ 
του μοναδικοφ ευρωπαϊκοφ αρικμοφ 112. εκτόσ από τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ αυτοφ του είδουσ 
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θ επιλογι είναι χωρίσ αμφιβολία ευεργετικι, δεδομζνου ότι τα μοντζλα των οργανιςμϊν είναι 
ςυμβατά με τθν πραγματικι που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν. 
 
 
Επί του παρόντοσ, ο πίνακασ ςφγκριςθσ για οργανωτικά μοντζλα διοικείται από 
 
 
Ευρωπαϊκι Ένωςθ Αρικμϊν Έκτακτθσ Ανάγκθσ - EENA, το κεςμικό όργανο που ςτοχεφει ςτθ 
διάδοςθ του πολιτιςμοφ του μοναδικοφ αρικμοφ μζςω διαφόρων πρωτοβουλιϊν ςε ολόκλθρθ τθν 
Ευρϊπθ. 
τθν πραγματικότθτα, το φτθνότερο και αποτελεςματικότερο οργανωτικό μοντζλο ςυνίςταται ςτθ 
δθμιουργία 14 ενόσ μοναδικοφ ολοκλθρωμζνου κζντρου όπου τα κεςμικά μζλθ τθσ βοικειασ 
(υγεία, τεχνικι, αςφάλεια) κα ςυγχωνευκοφν ςε μια μοναδικι λφςθ. Θ διαςφνδεςθ ςε εκνικό 
επίπεδο μεταξφ των Κζντρων Επιχειριςεων κα επζτρεπε τθ διαχείριςθ τθσ υπερφόρτωςθσ και κα 
εξαςφάλιηε τθν εξάλειψθ των ουρϊν με αφξθςθ τθσ αςφάλειασ 
Δείκτεσ. 
Ο κφριοσ ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ διεπιςτθμονικοφ ςυςτιματοσ ωσ υποςτιριξθσ λιψθσ 
αποφάςεων για τθ διαχείριςθ τθσ γραμμισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςφμφωνα με τισ νόμοι αυτοφ του 
είδουσ 
Δραςτθριότθτα. Ο μοναδικόσ αρικμόσ πρζπει να ςθμαίνει ζνα μοναδικό κζντρο μζςω τθσ 
κακθμερινισ 
Θ ενςωμάτωςθ των τριϊν διαφορετικϊν ςυνιςτωςϊν όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ, τουσ ρόλουσ, τα 
κακικοντα και τθ νόμιμθ χροιά, αλλά ςυχνά ςυνεργάηονται κατά τθ διάρκεια των παρεμβάςεων 
βοικειασ. 
 
 
Είναι ζτοιμθ θ Ιταλία; 
 
τθν πραγματικότθτα, παρά τισ πολλζσ ςυηθτιςεισ και τισ προετοιμαςμζνεσ μεκοδολογίεσ, δεν 
είναι ακόμα ςαφζσ εάν θ χϊρα μασ είναι ζτοιμθ για αυτι τθν ενοποίθςθ. Κάτω από μερικοφσ 
τίτλουσ των άρκρων, ακριβϊσ όπωσ παραδείγματα, λζγοντασ τθν πραγματικι κατάςταςθ. 

 
112-Unique European Number for emergencies. A chimera wasting safety and money: After 18 
years, the activation date is still unknown. By Domenico Murrone, ADUC, 15th June 2009 
Colto da infarto chiama aiuto: trovato tardi. Caught by heart attack, call for help: late rescue 
La Repubblica, 7th July 2012 

 
Camionista muore per un malore nell'area di carico a Rivalta. 

 
Trucker dies for an illness in the Rivalta’s loading area 
Luna Nuova, 10th July 2012 

 
Centrali senza numero unico: mezzo miliardo buttato via. 

 
Hubs without a unique number:  billion trhown away 
Il fatto quotidiano, 19th August 2013 

http://avvertenze.aduc.it/macromicro/112+numero+unico+europeo+emergenze+chimera+che+ci_15820.php
http://avvertenze.aduc.it/macromicro/112+numero+unico+europeo+emergenze+chimera+che+ci_15820.php
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/07/07/colto-da-infarto-chiama-aiuto-trovato-tardi.html
http://www.lunanuova.it/news/428682/Camionista-muore-per-un-malore-nell-area-di-carico-a-Rivalta.html
http://www.nue112.eu/PDF/20130819_Fatto.pdf
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Tragico errore del 112. Acquisiti file e audio della chiamata. 
 

Tragic error of 112. Acquired the call’s files and audiotapes 
Espansione Tv, 9th October 2013 

 
112 Numero Unico Emergenza, doppio centralino. 

 
112 Emergency Unique Number, double switching room 
RadioLombardia, 19th January 2014 

 
Mamma uccide le tre figlie a Lecco. Simona, la telefonata muta al 112 per fermare la madre 
impazzita. 
15 

Mum kills her three daughters in Lecco. Simona, the mute call to 112 to arrest the 
crazy mother. 
Il Giorno, 12th March 2014 

 
I computer non si parlano e il 112 è sempre più lento: ritardi e incomprensioni sul numero unico 
emergenze. 

 
Computers are not allowed and 112 is always more slow: delays and misunderstandings about the 
emergency unique number 
Il Giorno, 11th January 2014 

 
Emergenze, numero unico: «No ad un call center». 

 
Emergencies, unique number: “no for a call center”. 
Giornale di Brescia, 19 gennaio 2014 

 
Comunicazioni sbagliate tra 118 e ambulanza: l’errore può capitare. 

 
Wrong communications between 118 and the ambulance: the error must occur. 
Varese News, 6th February 2014 

 
Un unico sistema di sicurezza e intervento. 

 
A unique system of security and intervention. 
di Marco Torriani, Giornale di Brescia, 8th January 2015 

 
Omicidio Cantamessa: l'audio della telefonata e i filmati di videosorveglianza. 

 
Cantamessa Murder: the audio of the call and the movies of videosurveillance. 
Eco di Bergamo, 14th January 2015 

 
Omicidio Cantamessa, la telefonata infinita ai soccorsi. 

https://youtu.be/Yw_RONEbeJM
https://youtu.be/XvwVAabIyCk
http://www.ilgiorno.it/lombardia/cronaca/2014/01/11/1008228-centralino-emergenze.shtml
http://www.ilgiorno.it/lombardia/cronaca/2014/01/11/1008228-centralino-emergenze.shtml
http://www.ilgiorno.it/lombardia/cronaca/2014/01/11/1008228-centralino-emergenze.shtml
http://www.giornaledibrescia.it/in-citta/emergenze-numero-unico-no-ad-un-call-center-1.1817597?localLinksEnabled%3Dfalse
http://www.varesenews.it/2014/02/comunicazioni-sbagliate-tra-118-e-ambulanza-l-errore-puo-capitare/42173/
http://www.giornaledibrescia.it/gdb-statico/lettere-al-direttore/un-unico-sistema-di-sicurezza-e-intervento-1.1951690
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/dottoressa-uccisa-via-al-processoin-una-telefonata-gli-ultimi-istanti-di-vita_1099450_11/
http://www.giornaledibrescia.it/in-citta/omicidio-cantamessa-la-telefonata-infinita-ai-soccorsi-1.1954452
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Cantamessa Murder, the infinite call for rescues. 
Giornale di Brescia, 16th January 2015 

 
Emergenza lenta: in Italia il nuovo numero unico va a singhiozzo. 
 
Slow emergency: in Italy the new unique number goes in fits and starts. 
Oggi, 8th April 2015, p.63 
Difficoltà nei soccorsi, il nuovo 112 parte male. Difficulties of rescues, the new 112 has a wrong 
start. 
Giornale di Brescia , 2nd  June 2015 

 
Trattore si ribalta a Brione: il 112 allerta i soccorsi in Trentino. 
tractor overturns in Brione: 112 alerts rescues in Trentino. 
 
Giornale di Brescia, 6th June 2015 

 
 
Valle Sabbia,12th June 2015 

 
Il 112 non soccorre ma smista le richieste di intervento. 
112 doesn’t rescue but dispatch the intervention requests. 

 
Giornale di Brescia, 29th June 2015 

 
Quel passaggio (non semplice) fra 118 e Soreu. that passage (not easy) betweeb 118 and Soreu. 

 
Giornale di Brescia, 3rd November 2015 

 
Dopo l’attesa al 112 ho sparato in aria per cacciare i ladri. 
after waiting for 112 he shot in the air to make thieves go away. 

 
Giornale di Brescia, 8th December 2015 

 
 
 

 
 

Η τελευταία νομοκεςία 
 
DECREE  of  Telecommunication  Ministery  22nd  January  2008: European  Unique number for 
emergency 112 (S.O. on G.U. 10th March 2008) Access to the service 
112NUE and obligation of localising the caller. 

 
DECREE   of   Economic   Development   Ministery   12th   November   2009: Orders regarding 
the service of the European Unique telephone number for emergency 

http://www.pressreader.com/italy/oggi/20150408/
http://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/difficolt%C3%A0-nei-soccorsi-il-nuovo-112-parte-male-1.3020513
http://www.giornaledibrescia.it/valtrompia-e-lumezzane/trattore-si-ribalta-a-brione-112-allerta-soccorsi-in-trentino-1.3021238
http://www.giornaledibrescia.it/lettere-al-direttore/il-112-non-soccorre-smista-le-richieste-di-intervento-1.3025808
http://www.giornaledibrescia.it/lettere-al-direttore/quel-passaggio-non-semplice-fra-118-e-soreu-1.3047109
http://www.giornaledibrescia.it/lettere-al-direttore/dopo-l-attesa-al-112-ho-sparato-in-aria-per-cacciare-i-ladri-1.3053618
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112 (G.U. 6th February 2010) Extension of the service 112NUE to the calls to the numbers 115 
and 118 (page. 13). 

 
LAW   7th   August   2015,   n.124:   Proxies   to   the   Government   regarding   the reorganisation 
of public administrations (G.U. 13th August 2015) setting-up of European Unique number 112 all 
over Italy (page. 7 art. 8 comma 1 letter a). 
 
 
 
 
2.  Ο ρόλοσ τθσ ψυχολογικισ εκπαίδευςθσ για τουσ χειριςτζσ του 112 
 
 

 
φμφωνα με οριςμζνεσ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ που είναι διακζςιμεσ ςτθν Λταλία και μερικζσ 
ςυνεντεφξεισ, θ ψυχολογικι εκπαίδευςθ μπορεί να ζχει κακοριςτικό ρόλο ςτθν υπθρεςία 
"Ποιότθτα τθσ αποςτολισ 112". τθν Λταλία, ενδζχεται να υιοκετιςουν οριςμζνα μοντζλα που 
αντιπροςωπεφουν ζνα πραγματικό παράδειγμα υπό αυτι τθν ζννοια. Σο Κζντρο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 
112 ςτθ Μαδρίτθ αντιπροςωπεφει ζνα παράδειγμα ποιότθτασ, όπου επικεντρϊνεται πολφ ςτθν 
ψυχολογικι πτυχι. Οι κεωροφμενεσ μετατοπίςεισ είναι οκτϊ ωρϊν ανά ζκαςτο με διάλειμμα 
τριάντα λεπτϊν κάκε δφο ϊρεσ. Σο κζντρο περιλαμβάνει πολλζσ δραςτθριότθτεσ για τθν ψυχο-
φυςικι ανάκτθςθ και τθ χαλάρωςθ των 112 παρόχων όπωσ: 
Γυμναςτιρια, ςθμεία πρόςβαςθσ ςτο Internet, βιβλιοπωλεία, βιβλιοκικεσ και εςτιατόρια. Ζνασ 
ςυντονιςτισ αποςτολισ ζχει επίςθσ το κακικον να προςαρμόηει τισ δραςτθριότθτεσ που 
εκτελοφνται από τουσ αποςτολείσ. Είναι ςαφζσ ότι θ ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ ςυνδζεται με 
πολφπλοκεσ και αρκρωτζσ πτυχζσ του ανκρϊπινου παράγοντα. 

 
τθν Λταλία, μολονότι οι υφιςτάμενοι νόμοι υπογραμμίηουν τθ ςθμαςία τθσ εργαςίασ που 
ςχετίηεται με το άγχοσ (Dlgs 81/08), δεν υπάρχουν "επιδοτιςεισ" για τθ διαχείριςθ του άγχουσ και 
των διαφορετικϊν ψυχολογικϊν δυςκολιϊν ενόσ φορζα 112. Δεν υπάρχει ζνα ενοποιθμζνο 
πρωτόκολλο εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθ «δφςκολθ» διαχείριςθ κλιςεων εκτόσ από ςπάνιεσ 
περιπτϊςεισ και ςυνικωσ 
ςθμαντικζσ αλλά βραχυπρόκεςμεσ πρωτοβουλίεσ. ε οριςμζνεσ ιταλικζσ καταςτάςεισ, υπάρχει 
μόνο μια ςτροφι 
περιςτροφι. 
Πράγματι, θ δραςτθριότθτα είναι ιδιαίτερα δφςκολθ: θ αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν του 
καλοφντοσ είναι ςυχνά περίπλοκθ. Κατά τθ διάρκεια οριςμζνων μακθμάτων κατάρτιςθσ για 
αρχάριουσ αποςτολείσ, πραγματοποιοφν τυφλζσ αςκιςεισ επικοινωνίασ με ςτόχο τθν κατανόθςθ 
τι ςθμαίνει επικοινωνία χωρίσ άμεςθ εικόνα τθσ ςκθνισ. 
Σο άγχοσ, όπωσ είναι γνωςτό, μπορεί να προκαλζςει μια ςειρά γνωςτικϊν, ςυναιςκθματικϊν και 
ςυμπεριφορικϊν προβλθμάτων, πζραν των προβλθμάτων υγείασ και ψυχολογίασ. Αυτό μπορεί να 
προκαλζςει το ανκρϊπινο λάκοσ μζςα ςτον οργανιςμό και ςε βάροσ τθσ ποιότθτασ τθσ υπθρεςίασ 
πζραν του ότι αντιπροςωπεφει ζναν ψυχοκοινωνικό κίνδυνο για τον χειριςτι. 
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Πράγματι, μια μεγάλθ ποικιλία παραγόντων μπορεί να προκαλζςει τα λάκθ του χειριςτι: 

-   Η ανακρίβεια / ανεπάρκεια του πρωτοκόλλου, 
- Έλλειψθ δομθμζνων ςτρατθγικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ ιδιαίτερων προβλθμάτων, 
- Ανκρϊπινο λάκοσ, 
- ζλλειψθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ από τον φορζα εκμετάλλευςθσ, 
- Σο άγχοσ που ςχετίηεται με τθν εργαςία, 
- ανεπάρκεια των χρθςιμοποιοφμενων τεχνολογιϊν. 

 
 
Οριςμζνεσ ζρευνεσ επικεντρϊνονται ςτισ ψυχολογικζσ μεταβλθτζσ που αντιπροςωπεφουν κίνδυνο 
για τθν ψυχολογικι κατάςταςθ του χειριςτι 112. Μια μελζτθ των Piyal, Kaya και Celen (2006) 
επικεντρϊνεται ςτθν ευεξία των χειριςτϊν 112. ε αυτι τθ μελζτθ, αναλφκθκαν τα ςχετικά κζματα 
οριςμζνων ψυχολογικϊν μεταβλθτϊν του χειριςτι όπωσ: 
-   Ο φόβοσ τθσ βίασ, 
- λεκτικζσ και ςωματικζσ βλάβεσ, 
- λεκτικι απειλι, 
- φυςικι επίκεςθ. 
 
 
Επομζνωσ, υπάρχουν οριςμζνεσ διαφορζσ μεταξφ των μεταβλθτϊν που μελετικθκαν. Ειδικότερα, 
οι γυναίκεσ παρουςιάηουν υψθλότερο επίπεδο φόβου από τθ βία, τθ λεκτικι απειλι και τθ 
ςωματικι επίκεςθ. Θ θλικία δεν φαίνεται να αποτελεί ςτοιχείο που επθρεάηει το επίπεδο 
παρουςίασ των εξεταςκζντων χαρακτθριςτικϊν. Αυτοί οι κίνδυνοι αφοροφν όλεσ τισ θλικίεσ με τον 
ίδιο τρόπο από ςτατιςτικι άποψθ. Όςον αφορά τα ςτοιχεία τθσ εκπαίδευςθσ, μποροφμε να 
παρατθριςουμε μερικζσ ςθμαντικζσ διαφορζσ που ςχετίηονται με τουσ τρόπουσ. Όςοι ζχουν 
πτυχίο ςτθν ιατρικι, πικανότατα επειδι εμπλζκονται άμεςα ςτθ ςχζςθ με τουσ χριςτεσ, δθλϊνουν 
υψθλότερθ επίπτωςθ φόβου βίασ, λεκτικισ απειλισ και λεκτικισ παρενόχλθςθσ. 
 
Ενόψει τθσ πρόλθψθσ, αλλά και κυρίωσ τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ κατάρτιςθσ, οι παρατθριςεισ 
αυτζσ κα πρζπει να είναι ςοφϊσ ςτακμιςμζνεσ. 
 
                                                                        18 

 
Πρόςφατθ ζρευνα που πραγματοποιικθκε από τον U.O.C. - U.S.L. 118 ςχετικά με τουσ ςυντονιςτζσ 
των νοςοκόμων τθσ ιταλικισ υπθρεςίασ 118 και μια πιο εμπεριςτατωμζνθ ζρευνα μεταξφ των 
τθλεφωνικϊν φορζων των αρικμϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ (Αςτυνομία, πυροςβζςτεσ και 118 
ψυχολόγοι νοςθλευτζσ) δικαίωμα ςτο μελλοντικό ίδρυμα του NUE 112, αποκαλφπτει 
ενδιαφζροντα αποτελζςματα. 
Σα αιτιματα για υγειονομικι βοικεια αντιπροςωπεφουν ζνα μεγάλο μζροσ (36%) όλων των 
επειγουςϊν περιπτϊςεων που ςυμβαίνουν. Σα ςυςτιματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και οι 
τεχνολογικζσ πλατφόρμεσ ιδθ ςυμμορφϊνεται με τουσ νόμουσ για το NUE 112. Σο ςφςτθμα 
προειδοποίθςθσ για τθν υγεία ζχει πολυετι διάρκεια και εμπειρία ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ για 
τθ διαχείριςθ ζκτακτων περιςτατικϊν, ακόμθ και μζςω ςυντονιςμοφ με άλλα κεςμικά όργανα. 
Ωςτόςο, τα αναδυόμενα δεδομζνα από τθν ζρευνα αυτι μποροφν να αποτελζςουν εξαιρετικζσ 
πθγζσ για να ςκεφτοφμε ακριβϊσ το κζμα τθσ αλλαγισ του οργανιςμοφ. 
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Οι εμπλεκόμενοι ςυντονιςτζσ, οι περιςςότεροι (95%) κεωροφν ότι είναι ςθμαντικό να 
δθμιουργθκοφν ομάδεσ εργαςίασ για τθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ. Όλοι οι ςυντονιςτζσ (100%) 
κεωροφν κεμελιϊδθ τθν κατάρτιςθ. Σο 90% αυτϊν κεωροφν το ςφνταγμα NUE 112 εντόσ τθσ δικισ 
τουσ μονάδασ λειτουργίασ ωσ ευκαιρία. Σο κίνθτρο των ανκρϊπων κεωρείται ωσ «θμαντικό ι 
πολφ ςθμαντικό» ςτο 90% των περιπτϊςεων. Ακόμθ και θ ςυμμετοχι τθσ ομάδασ είναι ςτο 85% 
των περιπτϊςεων «ςθμαντικό ι πολφ ςθμαντικό» ενϊ ζνα δείγμα το κεωρεί άχρθςτο (90%). 
Αποτελεί «ςθμαντικό ι πολφ ςθμαντικό» (90%) τθ δθμιουργία ομάδων εςτίαςθσ για τθν αλλαγι 
κακϊσ και περιοδικζσ ςυναντιςεισ προςωπικοφ (95%). Θ τεχνολογικι καινοτομία κεωρείται 
"ςθμαντικι ι πολφ ςθμαντικι" (80%). θ επανεξζταςθ των λειτουργικϊν διαδικαςιϊν κεωρείται 
"ςθμαντικι" ςτο 40% των περιπτϊςεων, όπωσ επίςθσ και θ ειςαγωγι νζων μεκοδολογιϊν 
προςζγγιςθσ των αποτελεςμάτων των πελατϊν "ςθμαντικι" για το 50% των εμπλεκόμενων 
ατόμων. Θ ικανότθτα ομαδικισ εργαςίασ και οι μεκοδολογίεσ κατάρτιςθσ για μθ ςυνιςτϊςεσ 
υγειονομικισ βοικειασ είναι αποτελεςματικά μοντζλα διαχείριςθσ. 
Θ δεφτερθ ζρευνα (φορείσ 118, 113, 115) υπογραμμίηει τον τρόπο με τον οποίο οι περιςςότεροι 
εργαηόμενοι ςυγκεντρϊνουν εργαηόμενουσ (77%) κεωροφν ότι θ ειςαγωγι του NUE 112 αποτελεί 
χριςιμθ αλλαγι για να απαντιςει ςωςτά ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν. Μια χαμθλι πλειοψθφία 
(59%) των εργαηομζνων ςτθν αίκουςα επιχειριςεων κεωρεί ότι το 112 δεν αποτελεί ευκαιρία για 
τουσ οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ ανικουν. τθν Αςτυνομία είναι ςτθν πραγματικότθτα μια 
χρθςιμότθτα (71, 4%), ενϊ ςε όλεσ τισ νοςοκόμεσ πρϊτων βοθκειϊν δεν είναι κακόλου (100%). 
Μόνο το 44% του δείγματοσ κεωρεί ότι ο ίδιοσ ο οργανιςμόσ είναι ζτοιμοσ να διαχειριςτεί τθν 
αλλαγι. Θ Αςτυνομία είναι το πιο ςίγουρο κεςμικό όργανο (57, 1%), ενϊ οι Πυροςβζςτεσ (80%), 
αντίκετα, κεωροφν ότι θ οργάνωςι τουσ δεν προετοιμάηεται. 118 είναι ουςιαςτικά αβζβαιθ 
μεταξφ δφο επιλογϊν. Είναι προφανζσ ότι θ πτυχι τθσ κατάρτιςθσ κα πρζπει να οργανωκεί (43, 
3%). Θ αςτυνομία το πιςτεφει επίςθσ. 
  
 
κα πρζπει επίςθσ να αναπτφξουν το τεχνολογικό πεδίο εφαρμογισ, ενϊ το 118 ελπίηει να αυξθκεί 
θ κατάρτιςθ. 
Σο 51% των ερωτθκζντων κεωροφν ότι ενδζχεται να προκφψουν αντιηθλίεσ ι ςυγκροφςεισ μεταξφ 
των διαφόρων ιδρυμάτων βοικειασ. Σα τρία εμπλεκόμενα ιδρφματα κατανζμονται εξίςου μεταξφ 
τουσ 
τισ δφο επιλογζσ. 
 
Παρά τθν φπαρξθ τάςθσ από τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ να κεωροφν τθ δικι τουσ υπθρεςία ωσ 
τθν πλζον κατάλλθλθ για να αποτελζςουν NUE, το 118 κεωρείται το πιο εξειδικευμζνο  
Προκειμζνου να κεςπιςτοφν κοινά ςχζδια εργαςίασ, οι ςυνεδριάςεισ με διαςταυροφμενθ 
λειτουργία είναι χριςιμεσ (48, 7%) και κατευκυντιριεσ γραμμζσ του Τπουργείου (44, 4%). Οι 
αποφάςεισ που επιβάλλονται από τουσ διαχειριςτζσ γραμμισ δεν λαμβάνονται υπόψθ. Όςον 
αφορά τθν προτεινόμενθ μζκοδο διαχείριςθσ τθσ αλλαγισ, όλα τα ιδρφματα που ζλαβαν 
ςυνζντευξθ ζχουν τθν τάςθ να δθμιουργοφν ζνα κζντρο επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ. το τζλοσ, 
φαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν παραπάνω υπόκεςθ, ο ςυντονιςτισ του νθπιαγωγείου λειτουργεί ωσ 
"μεςαίοσ διευκυντισ" ζχει κεμελιϊδθ ρόλο ςτθν οργάνωςθ και ςτθ διαχείριςθ τθσ καινοτομίασ. 
 
 
 
 

 

3.  Η χριςθ των πρωτοκόλλων Dispatch. 
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Μετά το αυξανόμενο ενδιαφζρον για τουσ μοναδικοφσ αρικμοφσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, αναπτφχκθκαν 
οριςμζνα ςυςτιματα διαχείριςθσ κλιςεων και αποςτολισ ςτα διάφορα κζντρα επιχειριςεων. Από 
ιατρικι πλευρά, το πιο ςυνθκιςμζνο ςθμείο αναφοράσ είναι το ςφςτθμα ιατρικισ προτεραιότθτασ 
κατανομισ (MPDS). Σο μοντζλο αυτό βαςίηεται ςε 33 πρωτόκολλα με ςτόχο τθν εφρεςθ του 
κεμελιϊδουσ ςυμπτϊματοσ και τθν παροχι προτάςεων ςτον φορζα εκμετάλλευςθσ ςχετικά με τα 
κρίςιμα ηθτιματα που πρζπει να εντοπιςτοφν. Σο μοντζλο βαςίηεται ςε κλειςτζσ ερωτιςεισ τισ 
οποίεσ πρζπει να ακολουκιςει ο φορζασ εκμετάλλευςθσ. Δεν είναι δυνατόν να εξαλειφκοφν 
οριςμζνα ερωτιματα, επειδι όλα κεωροφνται κεμελιϊδθ. Τπάρχουν πρόςκετα πρωτόκολλα 
διαχείριςθσ τθσ αςτυνομίασ (Αςτυνομικι Ζκτακτθ Αποςτολι) και για τουσ πυροςβζςτεσ (Ζκτακτθ 
Πυροςβεςτικι). Κάκε πρωτόκολλο, που καταρτίηεται ςτα αγγλικά, πρζπει να μεταφράηεται με μια 
πίςω μετάφραςθ και μια ςθμαςιολογικι ανάλυςθ του νόμου προκειμζνου να επικυρωκεί ςτθν 
Λταλία. 
τθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία, το κζμα των τυποποιιςεων ερωτιςεων, απαραίτθτο και χριςιμο 
ςε οριςμζνεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ και πολφπλοκο ςε άλλεσ. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, είναι 
κεμελιϊδθ να είναι εξαιρετικά ακριβι και προςκολλθμζνθ ςτο πρωτόκολλο. 
Ωσ εκ τοφτου, το πρωτόκολλο είναι πολφ χριςιμο, διότι μπορεί να τυποποιιςει και να παρζχει μια 
κοινι βάςθ από τεχνικι άποψθ, αλλά υπάρχει ο υψθλόσ κίνδυνοσ να ςπαταλιςει πολφ χρόνο πριν 
λάβει μια απόφαςθ. 
Από μακροοικονομικι άποψθ, είναι ςωςτό να ξεκινιςουμε με τθν ευαιςκθτοποίθςθ του 
πλθκυςμοφ μζςω ενθμερωτικϊν εκςτρατειϊν που διευκολφνουν τθν προςεκτικι και 
αποτελεςματικι χριςθ του τθλεφϊνου ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
Ζνα δεφτερο είδοσ παρζμβαςθσ είναι ψυχολογικό και δρα επί των ςυγκεκριμζνων ςχζςεων 
ανάμεςα ςτον καλοφντα-χειριςτι. χετικά με αυτό το κζμα, μπορεί να χρειαςτεί πολλι 
εκπαίδευςθ από αυτό που εμφανίηεται ςτθν Λταλία. 
 

Μετά από οριςμζνεσ ςυνεντεφξεισ που διεξιγαγε θ ομάδα νομικϊν ςε ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ 
του τομζα όςον αφορά τθν υγειονομικι βοικεια, είναι προφανζσ πωσ ο χειριςτισ του κόμβου 
αντιμετωπίηει κάκε διάςωςθσ 
  
 
ςφμφωνα με το χζδιο Κϊδικα Ηωτικισ θμαςίασ, το οποίο φζρει τον "κωδικό χρϊματοσ", όπου το 
κόκκινο είναι το πιο κρίςιμο γεγονόσ, ακολουκοφμενο από κίτρινο και ςτθ ςυνζχεια πράςινο και 
λευκό. Ο χειριςτισ υποβάλλει μια ςειρά ερωτιςεων ςφμφωνα με ζνα χαρτοπίνακα, με ςτόχο να 
εντοπίςει με γριγορο και ακριβι τρόπο τθν τρζχουςα κατάςταςθ και να δϊςει μια βζλτιςτθ 
απάντθςθ. 
 

Σο βαςικό ςχιμα είναι το ακόλουκο: 
1. Ποφ είναι ο τόποσ τθσ εκδιλωςθσ; 
2. Σαυτότθτα και αρικμόσ τθλεφϊνου του καλοφντοσ. 
3. Σι ςυνζβθ. 
4. Είδοσ του γεγονότοσ. 
5. Πϊσ ςυνζβθ το ςυμβάν. 
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Ο μζςοσ χρόνοσ μιασ παρόμοιασ ςυνζντευξθσ πρζπει να είναι περιοριςμζνοσ και εντοφτοισ όχι 
περιςςότερο από 90 δευτερόλεπτα. Σο πρωτόκολλο αυτό ζχει ωσ ςτόχο να καταςτιςει ομοιογενι 
τθν απάντθςθ ςτθν κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε όλθ τθ χϊρα. 
Μάλλον, μια υποτιμθμζνθ πτυχι είναι ότι θ ποιότθτα τθσ προςφερόμενθσ απάντθςθσ από τθν 
αίκουςα χειρουργικϊν επεμβάςεων επθρεάηει τισ ενιςχφςεισ, αλλά παράλλθλα δθμιουργεί τθν 
εικόνα τθσ υπθρεςίασ από τουσ πολίτεσ. Ο χειριςτισ του χϊρου και του κζντρου επιχειριςεων είναι 
όντωσ εκείνοσ που ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τουσ πολίτεσ που διαχειρίηονται τθν εικόνα του 
ενδιαφερομζνου ιδρφματοσ. 
Ο καλϊν, ανεξαρτιτωσ τθσ αντικειμενικισ κατάςταςθσ, πάντα ηει ςε κατάςταςθ ζνταςθσ και το 
αίτθμά του είναι πάντα προγενζςτερο από μια υποκειμενικι άποψθ. Σο κζμα είναι ςυνικωσ 
φοβιςμζνο, ανυπόμονο και δεν κζλει να απαντιςει ςε πάρα πολλζσ ερωτιςεισ μερικζσ φορζσ 
εξευτελίηεται. Από τθν άλλθ πλευρά, βρίςκουμε ζνα ζμπειρο άτομο που πρζπει να κάνει ερωτιςεισ, 
να γνωρίςει κάποιεσ πλθροφορίεσ μόνο για να δϊςει μια άμεςθ και επαρκι απάντθςθ. Επομζνωσ, θ 
κακιερωμζνθ ςυηιτθςθ είναι ανταλλαγι πλθροφοριϊν με ςκοπό να λθφκεί μια απόφαςθ 
χρθςιμοποιϊντασ μόνο, ςτθν πραγματικότθτα, το κανάλι επικοινωνίασ ςε βραχυπρόκεςμθ βάςθ. 
Για το ςκοπό αυτό είναι απαραίτθτο να εμφανιςτοφν τρία ςτοιχεία: 

 
-  Ένασ ςυνεργαηόμενοσ χριςτθσ. 
- Ένα τυποποιθμζνο πρωτόκολλο. 
- Ένασ εξειδικευμζνοσ χειριςτισ. 
 

 
Ο φορζασ εκμετάλλευςθσ, που εγγράφεται ςτον εν λόγω ρόλο, πρζπει να διακζτει επαρκείσ 
τεχνικζσ ικανότθτεσ για τον εντοπιςμό του κινδφνου και των ενδεχόμενων απαιτιςεων τθσ 
βοικειασ, αλλά εξίςου απαιτοφνται πρόςκετεσ ικανότθτεσ. Πράγματι, ο φορζασ εκμετάλλευςθσ 
πρζπει να είναι ςε κζςθ να φανταςτεί ςτο μυαλό του τι ςυμβαίνει ςτθ «ςκθνι», πρζπει να λάβει 
ςτρατθγικζσ πλθροφορίεσ, να πάρει αποφάςεισ και να διαχειριςτεί τθν ευαιςκθςία του καλοφντοσ 
(Pietrantoni e Prati, 2009). 
Αυτζσ οι "μθ τεχνικζσ" αρμοδιότθτεσ είναι ςυμπλθρωματικζσ των τεχνικϊν αυτϊν. 
Θ ικανότθτα μιασ ςωςτισ αναπαράςταςθσ τθσ κατάςταςθσ ςτθ ςκθνι και τθσ μελλοντικισ τθσ 
εξζλιξθσ είναι ωςτόςο ζνα κρίςιμο ςθμείο ςτον οργανιςμό διάςωςθσ. Τπό αυτι τθν ζννοια, θ 
διεκνισ βιβλιογραφία λαμβάνει υπόψθ τισ επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ και τισ ςτρατθγικζσ που 
πρζπει να εφαρμόηονται από τουσ χειριςτζσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτθ διαχείριςθ τθσ κλιςθσ (Clawson, 
e Sinclair, 2001; Forslund, Kihlgren, e Kihlgren, 2004). 
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Οι λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται κεωροφνται πολφ ςθμαντικζσ. Πολλοί πολίτεσ ενδζχεται να ζχουν 
δυςκολίεσ να κατανοιςουν τισ ορολογίεσ των λειτουργιϊν (π.χ. "ενεργοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ"). 
Με τον ίδιο τρόπο, οι χειριςτζσ κα μποροφςαν να υποτιμιςουν τισ ενδεχόμενεσ αμφιςθμίεσ των 
δικϊν τουσ εκφράςεων και να υπερεκτιμιςουν τθν εκφραςτικι και επικοινωνιακι ςαφινεια τουσ. 
Ζνασ ιρεμοσ τόνοσ φωνισ, αλλά ταυτόχρονα αποφαςιςτικόσ, ςίγουρα επικοινωνεί με τον πολίτθ 
ότι ο χειριςτισ ζχει τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ. Ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό ότι ο ίδιοσ χειριςτισ 
δεν κα αιςκάνεται εμπλεκόμενοσ από το άτομο ι / και τθν κατάςταςθ. 
Αν το άγχοσ του καλοφντοσ είναι πολφ υψθλό, κα χρειαςτεί να μεταφζρετε το 
επικοινωνία με ζναν ζγκυρο τρόπο. Αντίκετα, από τθν κοινι ςκζψθ, ζνασ άγχοσ χριςτθσ μπορεί να 
γίνει ςυνεργάςιμοσ. Ζχουμε ιδθ ονομάςει οριςμζνεσ τεχνικζσ όπωσ το λεγόμενο "ςπαςμζνο 
ρεκόρ" ςθμαίνει τθν επανάλθψθ με τον ίδιο τόνο τθσ φωνισ τθσ ίδιασ φράςθσ. Αυτό το ςφςτθμα 
παράγει ζνα θρεμιςτικό αποτζλεςμα. Ομοίωσ, οι κρίςεισ και οι επικετικζσ ποινζσ δεν κα είχαν 
αποτελζςματα. 
Χρθςιμοποιιςτε προτάςεισ όπωσ για παράδειγμα "δεν είναι ευκφνθ μασ", "αυτό που κα κζλατε να 
κάνουμε" είναι, προφανϊσ, ελάχιςτα επαρκζσ ι να μεταδϊςει μια αρνθτικι εικόνα τθσ Τπθρεςίασ 
Βοικειασ. 
 
 
Η ποςοτικοποίθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των πρωτοκόλλων. 
 
 
Ο αποςτολζασ ακολουκεί πρωτόκολλα διαλογισ κλιςεων με τθν υποςτιριξθ και μιασ τεχνολογίασ 
που αυτοματοποιεί εν μζρει τθ δουλειά του. Για να μετρθκεί θ αποτελεςματικότθτα των 
πρωτοκόλλων, αν και είναι απαραίτθτο να εφαρμοςτεί μια ςειρά διαδικαςιϊν ελζγχου. Κα ιταν 
λάκοσ να παραμείνουμε μόνο ςτθν τεχνικι ακρίβεια των προτεινόμενων ενδείξεων ςτον 
αποςτολζα και, κατά ςυνζπεια, ςτον χριςτθ, κακϊσ κα ζπρεπε να ελεγχκεί θ επίδραςθ κάποιασ 
επικοινωνίασ ςτον χριςτθ ςε ςφγκριςθ με τα ςυγκεκριμζνα μεμονωμζνα χαρακτθριςτικά, όπωσ για 
παράδειγμα το επίπεδο εκπαίδευςθσ και θ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ. 
Για παράδειγμα, εάν είναι αλικεια ότι όλα τα πρωτόκολλα τθλεφωνικισ αλλθλεπίδραςθσ ςχετικά 
με προβλιματα υγείασ ζχουν γραφτεί από ειδικευμζνουσ ςτθν ιατρικι και τόςο τεχνικά 
ςωςτό, αυτό δεν ςθμαίνει ότι θ αλλθλογραφία τουσ με τθν "πραγματικότθτα" είναι πλιρθσ. 
 
Τπάρχουν, πράγματι, μια ςειρά διαδικαςιϊν που επθρεάηουν το «τελικό αποτζλεςμα». Παρακάτω 
παρατίκενται οριςμζνα παραδείγματα: 
 
α) Κατανόθςθ και ςαφινεια του αποςτολζα και του χριςτθ.  
β) Σεχνικά τθλεφωνικά ηθτιματα. 
γ) ικανότθτα κατανόθςθσ κειμζνων από τον αποςτολζα. 

δ) Περιοριςμζνοσ χρόνοσ από τον χειριςτι. 
ε) Ζλλειψθ χειρονομίασ και μθ λεκτικι επικοινωνία. 
ςτ) Ανάπτυξθ και ποιότθτα των τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιοφνται από τον αποςτολζα. 

 
Παραμζνοντασ προςκολλθμζνοι ςτα πρωτόκολλα, υπάρχουν μερικοί ςτατιςτικοί δείκτεσ που 
επιτρζπουν τθ διάκριςθ ενόσ καλοφ πρωτοκόλλου από εκείνο με περιοχζσ για βελτίωςθ. 
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Μια από τισ κεμελιϊδεισ ιδιότθτεσ ενόσ καλοφ πρωτοκόλλου είναι θ διάκριςθ μιασ κατάςταςθσ 
υψθλισ προτεραιότθτασ από μια κατάςταςθ χαμθλισ προτεραιότθτασ. Αυτό είναι να κατανείμει τισ 
προςπάκειεσ και να τακτοποιιςει προςωρινά παρεμβάςεισ, για να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι 
προτεραιότθτα ςτισ ζκτακτεσ καταςτάςεισ. 
Ζνασ από τουσ κλαςςικοφσ τρόπουσ μζτρθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του πρωτοκόλλου είναι θ 
χριςθ των δεικτϊν όπωσ PPV, NPV και των δεικτϊν αλθκινά κετικοί, αλθκινά αρνθτικοί, ψευδϊσ 
κετικοί και ψευδϊσ αρνθτικά. 
 
Table. Ζλεγχοσ Αποτελεςματικότθτασ. 

 High Acuity Low Acuity 

High priority True positive False positive 

Low priority False negative True negative 

 
Για να αποκτιςετε δείκτεσ αλθκινζσ κετικζσ, αλθκινζσ αρνθτικζσ, ψευδϊσ αρνθτικζσ, ψευδϊσ 
κετικζσ, είναι απαραίτθτο να ζχετε τουλάχιςτον δφο μεκόδουσ. Μια μζκοδοσ αποςτολισ που δίνει 
ςυγκεκριμζνεσ κλιςεισ υψθλισ ι χαμθλισ προτεραιότθτασ και μια μζκοδο περιγραφισ τθσ φυςικισ 
οξφτθτασ του προβλιματοσ που, όταν οι διαςϊςτεσ βρίςκονται ςτθ ςκθνι, ορίηει το επίπεδο 
οξφτθτασ του προβλιματοσ. Οριςμζνα μοντζλα μελετοφν τισ ςχζςεισ αυτϊν των δεδομζνων με ζνα 
τρίτο είδοσ δεδομζνων: τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ τθ ςτιγμι που φτάνει ςτο νοςοκομείο. τθν 
πραγματικότθτα, αυτι θ λεπτομζρεια είναι πολφ ςθμαντικι, ακόμθ και αν κάποιοσ δεν τθ 
χρθςιμοποιεί, κακϊσ δεν εξαρτάται μόνο από τθν ποιότθτα τθσ αποςτολισ, αλλά και από πολλοφσ 
άλλουσ παράγοντεσ (τόποσ ατυχιματοσ, απόςταςθ από το νοςοκομείο, και τα λοιπα.) 
Οι περιπτϊςεισ αλθκινζσ κετικζσ και πραγματικζσ αρνθτικζσ δείχνουν τθν αποτελεςματικότθτα. Θ 
μεγαλφτερθ προτεραιότθτα ςε μια οξεία και ςοβαρι κατάςταςθ είναι ςίγουρα το μεγαλφτερο 
λάκοσ, διότι υπάρχει ο κίνδυνοσ να διακυβευτεί γριγορα θ υγεία του χριςτθ, δίνοντασ υψθλι 
προτεραιότθτα ςε όχι οξείεσ καταςτάςεισ, αντίκετα, είναι λάκοσ κακϊσ εκφράηει άςχθμα τισ 
προςπάκειεσ , ίςωσ να δίνει προτεραιότθτα ςε μια κατάςταςθ που μπορεί να επιλυκεί, ακόμθ και 
ςε μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα. 
υνεπϊσ, κάκε πρωτόκολλο είναι περιςςότερο ι λιγότερο αποτελεςματικό ςφμφωνα με αυτό, αλλά 
ακόμθ και με άλλουσ παράγοντεσ. Ωσ πραγματικότθτα, οριςμζνα πρωτόκολλα κα μποροφςαν να 
είναι καλφτερα 
ανίχνευςθ μιασ πραγματικά οξείασ κατάςταςθσ (υψθλι προτεραιότθτα + υψθλι οξφτθτα), ι 
καλφτερα να αποκλείςετε 
ότι θ κατάςταςθ είναι ςοβαρι, δίνοντασ χαμθλι προτεραιότθτα (χαμθλι προτεραιότθτα + χαμθλι 
οξφτθτα). 
 
Ακριβϊσ για παράδειγμα, για να δείξουμε ότι ςτθν Λταλία οι τεχνικζσ ςυμβολζσ ςχετικά με τθν 
ενοποιθμζνθ διαχείριςθ των κλιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτθν πραγματικότθτα δεν λείπουν και είναι 
αυτι που ονομάηεται "διαςφνδεςθ μεταξφ των διαςυνδζςεων CED και τθλεφωνικϊν φορζων", 
δθμοςιευμζνθ ςτθν ιταλικι επίςθμθ εφθμερίδα, ςτισ 6 Φεβρουαρίου 2010, γεν. ςειρά N. 30. 
Παρακάτω, θ εικόνα που δείχνει το ςενάριο αναφοράσ τθσ λφςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτο 
πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Τπθρεςίασ Μοναδικϊν Αρικμϊν για ζκτακτεσ ανάγκεσ. 
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Θ λφςθ αυτι απορρζει από τθν υπόκεςθ τθσ χριςθσ των πραγματικϊν Χϊρων / Κζντρων 
Καραμπίνιερ και Αςτυνομίασ ακόμθ και για κακικοντα ςυντονιςμοφ των ςυνεργαςιϊν. Ο 
αποςτολζασ ςε όλεσ τισ κλιςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ με επιλογι 112 ι 113 κα τισ μεταφζρει ςτουσ 
χϊρουσ / διανομζα του Carabinieri και του Police PSAP (θμείο Απάντθςθσ Δθμόςιασ Αςφάλειασ) 
του πρϊτου επιπζδου - ικανότθτασ (ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα κριτιρια κατανομισ). Οι κλιςεισ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ με τθν επιλογι 115 και 118 κα μεταφερκοφν άμεςα και αντιςτοίχωσ ςτθν 
πυροςβεςτικι (CO 115) και ςτθν αρμόδια για τθν υγεία (CO 118) περιοχι. 
Σο μοναδικό PSAP του πρϊτου επιπζδου που κα λάβει τθν κλιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςυνεπϊσ κα 
ςυνεχίςει τθ διαχείριςθ κακϊσ και τθν ενδεχόμενθ αλλαγι ι εμπλοκι 
άλλα κζντρα ελζγχου ζκτακτθσ ανάγκθσ (CO 115 και CO 118). 
Σο μοναδικό ECC (CO 115 ι CO 118) που κα λάβει τθν κλιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (αντίςτοιχα και 
απευκείασ ςε 115 ι 118) κα ςυνεχίςει, ωσ εκ τοφτου, τθ διαχείριςθ κακϊσ και τθν ενδεχόμενθ 
αλλαγι ι εμπλοκι του PSAP του πρϊτου επιπζδου (CO 112 / 113) ι άλλων ECC. 
Απαιτείται ότι τα ςυςτιματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν κάκε τθλεφωνικισ εταιρείασ - κατά τθ 
διάρκεια μιασ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ - αναςτζλλουν τισ πλθροφορίεσ τθσ τοποκεςίασ - ςε 
υψθλό φορτίο 
- περίπου μζςα ςε 4 δευτερόλεπτα από τθν παραλαβι αίτθςθσ εντοπιςμοφ που προζρχεται από το 
Interforces CED. Για άλλθ μια φορά, το λιγότερο κεωρείται 
ι εντοφτοισ θ "αδφναμθ" πλευρά ςτθν Λταλία είναι πάντα ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ. 
 
Ζνα άλλο ενδιαφζρον ζργο όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ βοικειασ είναι το Εγχειρίδιο Εκπαίδευςθσ 
για 118 εκελοντζσ διαςϊςτεσ, περιφζρεια Piemonte, το οποίο αναφζρεται ςτθ χριςθ 
αλφαρικμθτικϊν Κϊδικεσ Παρζμβαςθσ με ρεαλιςτικό τρόπο. 
  
 
Μετά από μια κλιςθ διάςωςθσ και μζςω μιασ ςειράσ ςυγκεκριμζνων ερωτιςεων, ο χειριςτισ 
κάνει τον "αλφαρικμθτικό κωδικό παρζμβαςθσ". Ο κϊδικασ επιτρζπει τθν ταχεία αναγνϊριςθ τθσ 
τυπολογίασ του ςυμβάντοσ παρζμβαςθσ. Αποτελείται από δφο αρικμοφσ και ζνα γράμμα που 
ςθμαίνει: 
 
- Πρϊτοσ αρικμόσ - κωδικόσ κρίςιμων ηθτθμάτων. 
- 2οσ αρικμόσ - αρικμόσ πακολογίασ. 
- Επιςτολι - κωδικόσ κζςθσ. 
 
Βάςει αυτϊν των λεπτομερειϊν, κα φτάςει το καταλλθλότερο όχθμα βοικειασ. 
Ο αλφαρικμθτικόσ κωδικόσ παρζμβαςθσ ζχει τρία πλεονεκτιματα: 24 
1. Επιτρζπει τθν επικοινωνία μζςω ραδιοφϊνου και μζςω καλωδίου των ςχετικϊν δεδομζνων 
προςτατεφοντασ τθν ιδιωτικι ηωι του ατόμου για διάςωςθ. 
2. Επιτρζπει τθ ςυνοπτικι παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν ζτςι ϊςτε το ραδιοφωνικό κανάλι να μθν 
είναι απαςχολθμζνο για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 
3. Επιτρζπει τθν τυποποίθςθ των επικοινωνιϊν μεταξφ των διαφόρων ςυνιςτωςϊν του 118 
υςτιματοσ Τγείασ. 
 
το πλαίςιο τθσ διάςωςθσ ςε ζναν πολίτθ, είναι απαραίτθτο να κεωρθκεί ότι ο καλϊν κα επιδείξει 
μια ςειρά από ανάγκεσ ςτισ οποίεσ είναι ςθμαντικό να αναφερκεί, ςε κάκε περίπτωςθ, είναι 
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πάντοτε προγενζςτερθ "εκκίνθςθ" από το πρόςωπο (ο καλϊν), επικεντρϊνοντασ οριςμζνα βαςικά 
ςτοιχεία: 
- Φυςικι κατάςταςθ: κεωρϊντασ τθν πραγματικι κατάςταςθ αλλά και τθν προθγοφμενθ, τελικά. 
- Αιςκθςιακό ζλλειμμα: το άτομο μπορεί να ζχει ζλλειψθ που μπορεί να επθρεάςει τθ ςχζςθ. 
- Φυςιολογικζσ ανάγκεσ. 
- υναιςκθματικοί παράγοντεσ: θ ςυναιςκθματικι ςυναιςκθματικι κατάςταςθ είναι κεμελιϊδθσ 
ςτθ ςχζςθ. 
- Θλικία: επθρεάηει τθ ςχζςθ και το είδοσ τθσ επικοινωνίασ που πρζπει να υιοκετιςετε. 
- Πολιτιςμόσ και ομάδα ανιλικων: κατανοιςτε αμζςωσ τθν κοινωνικι κζςθ, τον πολιτιςμό 
επίπεδο ... 
Κα είναι επίςθσ ςθμαντικό να επικεντρωκεί ςε μια περιβαλλοντικι ανάλυςθ του γεγονότοσ. Ωσ εκ 
τοφτου, κα πρζπει να αναλυκοφν οι ακόλουκεσ πτυχζσ: 
- Περιβαλλοντικζσ και βαςικζσ ςυνκικεσ. 
- Φωτιςμόσ. 
- Κόρυβοσ. 
- Αςφαλίςτε τθν αςφάλεια. 
- Διακοπζσ. 
- Χρόνοσ διάκεςθσ. 
- Θ παρουςία άλλων ατόμων. 
 

 
Ζνα άλλο είδοσ βαςικισ ςτατιςτικισ για τθ μζτρθςθ είναι ότι ζνα από τα τεχνικά λάκθ. Αυτό το 
είδοσ διαδικαςίασ μπορεί να επιτρζψει τθν κατανόθςθ των καταςτάςεων να αποτρζψει και - 
αναδρομικά - και ποιεσ ενζργειεσ κα μποροφςαν να ξεκινιςουν για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ. Με 
αυτι τθν ζννοια είναι αςφαλϊσ χριςιμθ θ μελζτθ του Andersen και των ςυνεργατϊν του το 2014. 
Οι κλιςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ του 112 μποροφν πραγματικά να προκαλζςουν κάποια ςφάλματα, 
κακϊσ είναι απαραίτθτο να λθφκοφν οριςμζνεσ ταχείεσ αποφάςεισ για περιοριςμζνο αρικμό 
πλθροφοριϊν. τθ μελζτθ αυτι, αναλφκθκαν οριςμζνα λάκθ που προκάλεςαν τον κάνατο και 
αναλφκθκαν και πϊσ κα μποροφςαν να αποφευχκοφν. Ειδικότερα, επικεντρϊκθκε ο αρικμόσ των 
κλιςεων που κεωρικθκε ότι είναι χαμθλόσ ι δεν υπάρχει κίνδυνοσ όπου δεν ζχει αποςταλεί 
αςκενοφόρο, αλλά όπου ο αςκενισ ζχει πεκάνει τθν ίδια θμζρα τθσ κλιςθσ. τθν πραγματικότθτα, 
δεν εκπλιρωςαν τισ μελζτεσ αυτζσ, ζςτω και ενδιαφζρουςεσ, ςτθν Λταλία. 
 
 
5.  Ο ρόλοσ του χειριςτι ςτθν υπθρεςία 118. 
 

 
 

Προκειμζνου να ςυγκεντρωκοφν οι ανάγκεσ των χειριςτϊν, πραγματοποίθςαν μερικζσ 
θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ ςε 118 τθλεφωνικοφσ φορείσ ςτθν Λταλία.  
Όςον αφορά τισ 118 καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, οι φορείσ εκμετάλλευςθσ είχαν ειδικι 
κατάρτιςθ ςτο τθλζφωνο του καλοφντοσ 25 
διαχείριςθσ και χρθςιμοποιοφν ςυγκεκριμζνα πρωτόκολλα για να κάνουν ερωτιςεισ ςτον 
καλοφντα ακόμα και αν ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιοφν οριςμζνεσ προςαρμογζσ 
και μερικζσ διαφορετικζσ ερωτιςεισ διερεφνθςθσ για να αλλθλεπιδράςουν με τον καλοφντα.  
Οι χειριςτζσ αιςκάνονται υπεφκυνοι για τθ ηωι των ανκρϊπων και τθ μζςθ αντίλθψθ του  
το άγχοσ του χειριςτι είναι μζτριο. Επιπλζον, οριςμζνοι φορείσ εκμετάλλευςθσ εμφανίηουν 
μζτριο κφκλο εργαςιϊν που ςυνδζεται με το επίπεδο ςτρεσ τουσ. Οι ερωτθκζντεσ αιςκάνονται 
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τισ μακροπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ τθσ δουλειάσ τουσ, μια δουλειά που απαιτεί υψθλό επίπεδο 
ανκεκτικότθτασ και διαχείριςθσ των ςτιγμϊν άγχουσ. φμφωνα με τουσ ερωτθκζντεσ, περίπου 
το ζνα τρίτο των λθφκζντων κλιςεων παρουςιάηει δυςκολίεσ επικοινωνίασ. Οι ερωτθκζντεσ 
χειριςτζσ κεωροφν πολφ χριςιμθ τθν ψυχολογικι και τθν εκπαίδευςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του 
άγχουσ για τθν εργαςία τουσ ωσ τθλεφωνθτισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Σο ςφςτθμα για τον κακοριςμό 
τθσ προτεραιότθτασ των κλιςεων είναι ικανοποιθτικό ακόμα και αν ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 
ζχουν κάποια λάκθ ι δυςκολίεσ εφαρμογισ του πρωτοκόλλου. το δείγμα που αναλφκθκε, δεν 
υπάρχει ειδικι εκπαίδευςθ ςχετικά με τον τρόπο αναγνϊριςθσ ψευδϊν κλιςεων. αν και ςτο 
δείγμα που αναλφκθκε ο αρικμόσ ψευδϊν κλιςεων αντιπροςωπεφει μόνο ζνα μικρό ποςοςτό 
κλιςεων. 
Σα πιο ςυνθκιςμζνα αιτιματα είναι θ κατάρρευςθ, τα ατυχιματα, οι τραυματιςμοί και τα 
καρδιακά προβλιματα. φμφωνα με τουσ ερωτθκζντεσ χειριςτζσ, οι πιο δφςκολεσ κλιςεισ για 
διαχείριςθ είναι εκείνεσ που παρουςιάηουν πρόβλθμα ψυχολογικισ φφςθσ όπωσ θ κρίςθ 
πανικοφ και τα ψυχιατρικά προβλιματα (ςυνικωσ υπάρχει μια περιςταςιακι αφξθςθ αυτϊν 
των προβλθμάτων κατά τθν περίοδο των διακοπϊν). Δεν χρθςιμοποιείται ειδικό πρωτόκολλο 
αλλθλεπίδραςθσ για τθ διαχείριςθ τθσ κρίςθσ πανικοφ, των ανκρϊπων που κάνουν 
αυτοκαταςτροφικζσ ενζργειεσ ι απειλοφν τθν αυτοκτονία, των βίαιων ςυμπεριφορϊν. Οι 
ερωτθκζντεσ υπογραμμίηουν τον αντίκτυπο του ςτρεσ όχι μόνο ςτθν υγεία αλλά και ςτθν 
ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ. 
Ζνασ ιδιαίτεροσ ρόλοσ ςυμβαίνει επίςθσ ςτθ διαχείριςθ των διαφόρων φορζων εκμετάλλευςθσ 
που πθγαίνουν ςτθ διάςωςθ των κυμάτων. Τπάρχουν αρκετζσ καταςτάςεισ αναςτάτωςθσ, 
ςφγκρουςθσ και παρεξιγθςθσ μεταξφ των φορζων εκμετάλλευςθσ και είναι απαραίτθτο να 
αντιμετωπιςτοφν μζςω μιασ διαμεςολάβθςθσ 
δραςτθριότθτα. Ωσ εκ τοφτου, είναι απαραίτθτο ςε αυτι τθν περίπτωςθ μια ςχετικι υποςτιριξθ 
για τθν ενεργό 
τεχνικζσ ακρόαςθσ, διαμεςολάβθςθσ και διαχείριςθσ πόρων κατά τθ διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ. 
Οριςμζνεσ επιςθμαίνουν δυςκολίεσ κυρίωσ ςτουσ χειριςτζσ με λιγότερθ αρχαιότθτα όςον 
αφορά τον ρόλο: 
 
- Διατθριςτε υψθλό επίπεδο ςυγκζντρωςθσ. 
- Κατανόθςθ των πραγματικϊν αναγκϊν του καλοφντοσ.  
- Κάντε μια ςωςτι αποςτολι. 
- Διατθριςτε μια καλι ςχζςθ και ζνα καλό κλίμα μεταξφ των ςυναδζλφων. 
- Διαχειριςτείτε τον ψυχιατρικό αςκενι. 
  
 
- Δυςκολίεσ ςτον εντοπιςμό του τόπου διάςωςθσ. 
- Διαχείριςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ με άτομα που δεν γνωρίηουν τθν περιοχι.  
 
Μια ζρευνα των Pecetta και Giusti (2015) μελζτθςε τθ ςυμπεριφορά και τθ δραςτθριότθτα 
αποςτολισ 118 ςτθν Λταλία, αναλφοντασ το ρόλο των κζντρων επιχειριςεων 118. Θ 
χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ ςυλλογισ δεδομζνων ιταν θ τθλεφωνικι ζρευνα για τα κζντρα 
επιχειριςεων ςε διάφορεσ ιταλικζσ περιφζρειεσ: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Οφμπρια 
και Λάτςιο. Σα ςτοιχεία αποκαλφπτουν ότι υπάρχουν τεράςτιεσ διαφορζσ όςον αφορά τθ ςχζςθ 
μεταξφ του πλθκυςμοφ, τισ κλιςεισ και τισ παρεμβάςεισ. Όπωσ είναι δυνατόν να 
παρατθριςουμε από τα δεδομζνα του πίνακα (Pecetta, Giusti, 2015), υπάρχει μια λογικά 
αυξθμζνθ κλιςθ 
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αρικμόσ, ςχεδόν τζςςερισ φορζσ ςε ςφγκριςθ με τισ κλιςεισ που ζγιναν ςτθν Emilia Romagna, 
ςτισ 26 
μπροςτά από πλθκυςμό άνω του ενόσ εκατομμυρίου κατοίκων. Οι παρεμβάςεισ ζγιναν  
οι τιμζσ είναι ιδιαίτερα διαφορετικζσ μεταξφ των περιφερειϊν. Ακριβϊσ ωσ παράδειγμα, 
μποροφμε να παρατθριςουμε ότι ο αρικμόσ των παρεμβάςεων που ζγιναν ςτο Λάτςιο είναι 
χαμθλότεροσ ςε ςφγκριςθ με εκείνον ςτθν Emilia Romagna, αν και ο αρικμόσ των αρχικϊν 
κλιςεων είναι τελείωσ διαφορετικόσ. Τπάρχουν πολλοί τρόποι ερμθνείασ αυτισ τθσ 
λεπτομζρειασ. 
Από τθ μια πλευρά, μπορεί να υπάρχει τάςθ για τθ διάςωςθ υψθλότερθ ςτθν Εμίλια  
Romagna ςε ςφγκριςθ με άλλεσ Περιφζρειεσ. αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχει μια παρζμβαςθ για 
όλεσ τισ κλιςεισ. Οι διαφορετικοί αρικμοί κλιςεων ςτισ περιοχζσ, εκτόσ από τθν επίδραςθ - 
προφανϊσ - από τον πλθκυςμό, μποροφν να αλλάξουν ανάλογα με μια διαφορετικι ευαιςκθςία 
και πολιτιςμικι διάδοςθ τθσ χριςθσ ζκτακτθσ κλιςθσ. Σα δεδομζνα είναι δφςκολθσ ερμθνείασ 
και υπογραμμίηουν ςίγουρα μια διαφορετικι προςζγγιςθ ςτθν κλιςθ είτε από τον καλοφντα 
είτε από τον χειριςτι 

 
 
 
 

Πίνακασ. Κλιςεισ προσ 188 ςτθ Λταλία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Από αυτι τθν ζρευνα, μποροφμε να ςυμπεράνουμε τθ ςθμαςία τθσ ανάπτυξθσ ςυςτιματοσ 
παρακολοφκθςθσ ψευδϊν κλιςεων και τθσ επίπτωςισ τουσ ςτθ χριςθ πρωτοκόλλων. Τπάρχει 
ςυμφωνία με τθ ςκζψθ των ερευνθτϊν (Pecetta, Giusti, 2015), και θ λεπτομζρεια αποκαλφπτει μια 
διαφορά προςεγγίςεων ςτο πρωτόκολλο που κακιςτά πολφπλοκθ τθν αξιολόγθςθ τουσ. 
Μια ζρευνα του Maccarri (2012) ζδειξε ότι υπάρχουν ουςιαςτικζσ διαφορζσ ςτθν εργαςία των 
κζντρων επιχειριςεων ςτθν Λταλία. Θ αναλογία μεταξφ του πλθκυςμοφ / του αρικμοφ των φορζων 
εκμετάλλευςθσ είναι λογικά διαφορετικι. υγκεκριμζνα, ο νότοσ περιλαμβάνει περιφζρειεσ με το 



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. 

 

 

το μεγαλφτερο ποςοςτό πλθκυςμοφ / αρικμόσ φορζων εκμετάλλευςθσ 164410, κατόπιν ο Βορράσ 
με 
126074 και ςτθ ςυνζχεια θ μζςθ με 97909. Ο αρικμόσ των διαςωκζντων / αρικμόσ των χειριςτϊν 
είναι επίςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι ςχεδόν διαφορετικόσ. Ο βορράσ περιλαμβάνει τα πιο αποδοτικά 
κζντρα επιχειριςεων από αυτι τθν άποψθ, με ςυνολικό αρικμό 8.852 διαςωκζντων ατόμων κάκε 
χειριςτι, τότε τα κζντρα επιχειριςεων τθσ μζςθσ με 6858 και ςτθ ςυνζχεια τον Νότο, με το 
χειρότερο ποςοςτό 6043. 
Θ ζρευνα του Maccarri (2012) λζει ότι, ακόμθ και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, υπάρχει μεγάλθ διαφορά 
ςτουσ τρόπουσ οργάνωςθσ των κζντρων επιχειριςεων, κακϊσ και τα ςυςτιματα αποςτολισ ςε 
κάκε χϊρα 
 
ε περίπτωςθ κλιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ προσ το 118, θ πρϊτθ επαφι είναι με ζνα χειριςτι 
νοςοκόμο, ενόσ κζντρου επιχειριςεων. Θ νοςοκόμα, ςε ςυμφωνία με τον D.P.R. 27/3/92, ζχει τθν 
ευκφνθ όςων λζει. Ζνασ γιατρόσ ςυντονίηει και ελζγχει τθ δουλειά του. Ο ρόλοσ τθσ νοςοκόμου ςε 
ζνα κζντρο επιχειριςεων είναι να ανακζςει το επίπεδο ςοβαρότθτασ ςτο 
κατάςταςθ, πάντα ςφμφωνα με το γιατρό. Κυρίωσ, θ νοςοκόμα πρζπει να είναι ςε κζςθ: 27 
 
- Να είςτε αυτόνομοι ςτθν επικοινωνία με τον χριςτθ. 
- τείλτε το όχθμα βοικειασ ςφμφωνα με τθ ςοβαρότθτα του ατυχιματοσ. 
- Χρθςιμοποιιςτε μια ςαφι επικοινωνία με τον χριςτθ, ςυλλζξτε πλθροφορίεσ για τθ διαχείριςθ 
του 
τραφμα. 
- Ενθμερϊςτε τουσ ανκρϊπουσ για τισ ενζργειεσ που πρζπει να πραγματοποιιςετε πριν από τθ 
διάςωςθ. 
- Διατθριςτε τθ ςφνδεςθ με το ςθμείο πρϊτθσ βοικειασ. 
 
Οι 118 φορείσ εκμετάλλευςθσ υποβάλλουν μια ςειρά ερωτιςεων ςτον φορζα εκμετάλλευςθσ 
προκειμζνου να παράςχουν μια ςωςτι αποςτολι. Κυρίωσ, υπάρχουν τζςςερισ ςθμαντικζσ ςτιλεσ 
ςτισ οποίεσ κα βαςιςτοφν ερωτιςεισ του νοςθλευτι: 
1. Ο τόποσ: θ πρϊτθ επικοινωνία αφορά "όπου απαιτείται θ επζμβαςθ αςκενοφόρου". 
2. Κζμα τθσ πρόςκλθςθσ: χετικά με αυτό το κζμα είναι απαραίτθτο να κάνετε κάποια ερωτιματα 
για να διευκρινίςετε τι ςυνζβθ, πόςα άτομα τραυματίςτθκαν και οι γενικζσ τουσ καταςτάςεισ 
(κατάςταςθ ςυνείδθςθσ, παρουςία ι όχι αναπνοισ). 
3. Ώρα: από τότε που ςυνζβθ το ατφχθμα / τραφμα. 
4. Κζμα: Ποιοσ είναι το άτομο που εμπλζκεται, ενδεχομζνωσ και τα επιπλζον άτομα που 
εμπλζκονται, τα ατομικά χαρακτθριςτικά (ιδίωσ τθν θλικία). 
 
φμφωνα με αυτό το ςφνολο πλθροφοριϊν, ο χειριςτισ αποδίδει ζναν κωδικό προτεραιότθτασ και 
ςτζλνει το αςκενοφόρο με τον κατάλλθλο εξοπλιςμό για τθν επζμβαςθ. ε αυτι τθ φάςθ, είναι 
κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ ο προςδιοριςμόσ του ςωςτοφ οχιματοσ χωρίσ να υπερεκτιμοφμε τουσ 
απαιτοφμενουσ πόρουσ (για να μθν τα χάνουμε) οφτε να υποτιμοφμε (χωρίσ τον απαραίτθτο 
εξοπλιςμό για τθ διάςωςθ του κφματοσ). 
Μια από τισ πικανζσ μεκόδουσ για τθ χριςθ και διερεφνθςθ για τθν ανάλυςθ τθσ επικοινωνίασ των 
118 φορζων είναι θ ανάλυςθ περιεχομζνου. Μια ζρευνα από τουσ Prati, Petroncini και Pietrantoni 
εφάρμοςε αυτι τθ μζκοδο ςε ζνα κζντρο επιχειριςεων ςτθν Emilia Romagna. Αυτό το είδοσ 
τεχνικισ επιτρζπει τθν κατανόθςθ των τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφν οι χειριςτζσ αποτελεςματικά 
και τθν εκτίμθςθ τθσ ενδεχόμενθσ ςθμαςίασ του δείγματοσ ςε ςφγκριςθ με μερικζσ μεταβλθτζσ 
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(για παράδειγμα, το είδοσ). Σο δείγμα αποτελείται από 217 κλιςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Από τθν 
ζρευνα ζχει υπογραμμιςτεί ότι οι χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνικζσ είναι: 
1. Ενεργόσ ακρόαςθ: οι προτάςεισ που αναγνωρίηονται ωσ υπογραμμίηοντασ τθν ενεργι παρουςία 
ακρόαςθσ, όπωσ για παράδειγμα τα ακόλουκα ςωματίδια "ναι", "φυςικά", "καταλαβαίνω" και 
είναι προτάςεισ που επαναλαμβάνουν οι χειριςτζσ για επιβεβαίωςθ τθν ακρόαςι τουσ. Θ πλιρθσ 
ςιωπι μπορεί να είναι εξίςου αποτελεςματικι από τθν άποψθ τθσ ακρόαςθσ, αλλά δεν 
επικοινωνεί ενεργά με τθν ακρόαςθ και δεν κακθςυχάηει το άτομο. 
2. Broken record: αυτό το είδοσ τθσ τεχνικισ αποτελείται από τθν επανάλθψθ των ίδιων οδθγιϊν, 
εμφανίηεται ςε περίπου ζνα εικοςτό από τισ κλιςεισ. υνικωσ χρθςιμοποιείται με όχι 
ςυνεργαηόμενουσ καλοφντεσ. 
3. Ενίςχυςθ τθσ ανατροφοδότθςθσ: είναι θ πλιρθσ επανάλθψθ από τον χειριςτι των πλθροφοριϊν 
ςχετικά με το ποιοσ καλεί. θ τεχνικι ζχει το κακικον να επιβεβαιϊςει τθ ςωςτι λιψθ 
πλθροφοριϊν. υνικωσ τα αιτιματα αυτά αφοροφν: τον τόπο, τθν θλικία, τα ςυμπτϊματα, τθν 
περιγραφι τθσ εκδιλωςθσ. 
4. Διαβεβαίωςθ: πρόκειται για ςυμπεριφορά που ςτοχεφει ςτθν θρεμία ανιςυχων ανκρϊπων. 
υχνά είναι ζνα 28 μινυμα ςυμπεριφοράσ: "Αναλαμβάνω το πρόβλθμα". υνικωσ θ διαβεβαίωςθ 
αφορά τζςςερα κζματα: τθ διαςφάλιςθ τθσ αποςτολισ, τισ ςυνκικεσ του αςκενοφσ, τθν ποιότθτα 
τθσ υπθρεςίασ, τθν ζκφραςθ τθσ εγγφτθτασ. 
5. Σο όνομα του καλοφντοσ χρθςιμοποιεί: για να δθμιουργιςει ενςυναίςκθςθ και να 
ενεργοποιιςει τθν προςοχι του ατόμου. 
6. Μερικι επανάλθψθ: ςυνίςταται ςτθν επανάλθψθ μζρουσ τθσ ομιλίασ του καλοφντοσ 
προκειμζνου να διερευνιςει ζνα μζροσ του. Για παράδειγμα, ο καλϊν: "το αγόρι μου ζπεςε κάτω 
από τισ ςκάλεσ", "είπε ότι το αγόρι είχε πζςει κάτω από τισ ςκάλεσ ...". 
7. Τπόκεςθ / επιβεβαίωςθ: αυτό το είδοσ τεχνικισ ςυνίςταται ςτθ διατφπωςθ κάποιασ υπόκεςθσ 
ςχετικά με το τι είπε ο καλϊν. Είναι ζνα είδοσ αφαιρετικισ επικοινωνίασ. 
8. Πολλαπλζσ ερωτιςεισ: οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ο χειριςτισ κάνει πολλζσ διαδοχικζσ 
ερωτιςεισ χωρίσ καμία απάντθςθ από τον καλοφντα. Για παράδειγμα "Πόςα οχιματα 
εμπλζκονται;". 
9. Επανάλθψθ. 
10. Ανάπτυξθ τθσ ςυμπεριφοράσ του καλοφντοσ: ςυνίςταται ςτθν επιβεβαίωςθ ςτον καλοφντα ότι 
αυτό που κάνει είναι ςωςτό, είναι ςαν μια κετικι ενίςχυςθ: "αυτό είναι αυτό που μπορείτε να 
κάνετε για να βοθκιςετε το άτομο", "κάνατε μια ςωςτι ενζργεια" . 
11. Επιβεβαίωςθ τθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ του καλοφντοσ: είναι μια τεχνικι 
ενςυναίςκθςθσ και ςυνίςταται ςτθν αναγνϊριςθ τθσ κατάςταςθσ του νου του καλοφντοσ. 
Θ μελζτθ που αναπτφχκθκε από τον Pietrantoni και τουσ ςυνεργάτεσ του είναι πρωτοπόροσ ςτον 
τομζα, κακϊσ υπάρχουν μερικζσ μελζτεσ ςχετικά με τθν ανάλυςθ τθσ ποιότθτασ των κλιςεων. 
Για μελλοντικζσ μελζτεσ, εκτόσ από τθν ανάλθψθ των χρθςιμοποιοφμενων τεχνικϊν, μπορεί να 
είναι πολφ χριςιμο να ταξινομθκοφν οι τεχνικζσ ςφμφωνα με το πρόβλθμα που παρουςιάηει ο 
χριςτθσ και 
να μετριςουν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ με ςτόχο: 
- Να γνωρίηει ο χειριςτισ τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται. 
- Προτείνετε ςτον χειριςτι νζεσ τεχνικζσ ςφμφωνα με αυτζσ που είναι πιο αποτελεςματικζσ 
ςε μια ςυγκεκριμζνθ κλιςθ. 
- Εφαρμογι - ςτθν τεχνολογία - ενόσ αυτόματου υποκινθτι ο οποίοσ ςτθν πραγματικότθτα βοθκά 
τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. 
φμφωνα με τουσ Ghiselli et αϊ. (2003), υπάρχουν τρεισ κεμελιϊδεισ παράγοντεσ για τθν 
οικοδόμθςθ μιασ καλισ τθλεφωνικισ ζρευνασ: 
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- υνεργαςία του πολίτθ. 
- Θ χριςθ πρωτοκόλλου. 
- Εκπαίδευςθ του χειριςτι. 
 
Παράγοντεσ που, ςφμφωνα με τον Ghiselli, μποροφν να κακορίςουν τθ ςυνεργαςία του πολίτθ 
είναι: 
 
- υναιςκθματικι κατάςταςθ. 
- Άγνοια τθσ κατάςταςθσ. 
- Βαςικι εκπαίδευςθ για τθν υγεία.  

 
Θ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ του χριςτθ κακορίηεται κακϊσ μπορεί να κατανοιςει ποιοσ είναι ο 
ζλεγχόσ του ςχετικά με τθν κατάςταςθ και το ςυμβάν. Θ φωνι του χειριςτι πρζπει να είναι θρεμία 
για τον χριςτθ. Εκτόσ αυτοφ, είναι απαραίτθτο να οδθγιςουμε τον καλοφντα ςε μια διαχειρίςιμθ 
κατάςταςθ μζςω τεχνικϊν επανάλθψθσ που τον ςυνδζουν με τθν πραγματικότθτα. 
Ο βακμόσ γνϊςθσ τθσ κατάςταςθσ κακορίηεται με τον ίδιο τρόπο. Μερικζσ φορζσ ο καλϊν είναι το 
ίδιο κφμα, αλλά αν ο καλϊν είναι ζνα δεφτερο άτομο που βρίςκεται ςτθ ςκθνι ι ακόμα και ζνα 
τρίτο άτομο που δεν είναι πραγματικά παρόν ςτθ ςκθνι αλλά γνωρίηει τθν κατάςταςθ, θ ακρίβεια 
των πλθροφοριϊν μειϊνεται κακιςτϊντασ τθν επιλογι των κατάλλθλων ερωτιςεων πιο περίπλοκθ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τον πίνακα που ελιφκθ από τον Ghiselli (2003), μποροφμε να παρατθριςουμε ζνα 
ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο όςον αφορά τον χαμθλό ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ. Όπωσ είναι δυνατόν να 
φανταςτεί κανείσ, θ αξία απϊλειασ του ελζγχου ςε ςχζςθ με τθ ςυηιτθςθ είναι υψθλότερθ ςτισ 
περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ χωρίσ καρδιακζσ προςβολζσ, αυτό αυξάνεται ςε περίπτωςθ 
καρδιακισ προςβολισ αλλά αυξάνει ςθμαντικά τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ ςε περίπτωςθ 
υςτερίασ. Αυτό το είδοσ χάρτθ επιβεβαιϊνει ότι οι ψυχολογικζσ πτυχζσ μποροφν ςτθ ςυνζχεια 
να κακορίςουν μια απϊλεια ελζγχου ακόμα χειρότερθ από ιατρικοφσ παράγοντεσ όπωσ θ 
καρδιακι προςβολι. Για το λόγο αυτό, ο ρόλοσ του ατόμου που απαντά ςτο τθλζφωνο 
κακορίηεται ακόμθ και κυρίωσ από ψυχολογικι άποψθ και όχι μόνο για τθν παροχι τεχνικϊν 
πλθροφοριϊν. 
ε επίπεδο επιχειριςεων και ςε ό, τι αφορά ενδεχόμενεσ δράςεισ κατάρτιςθσ, είναι απαραίτθτο  
κεωριςτε τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ του καλοφντοσ ωσ ζνα είδοσ «προςταςίασ» 
(ςυναιςκθματικισ) του ίδιου φορζα εκμετάλλευςθσ, λαμβάνοντασ κυρίωσ υπόψθ τθν ζκκεςθ ςε 
ψυχοκοινωνικοφσ κινδφνουσ που χαρακτθρίηουν τα επίπονα επαγγζλματα (π.χ. Ποιοσ παρζχει 
βοικεια μπορεί να αιςκανκεί πολφ το βάροσ του τθν δικι του ευκφνθ και τον ρόλο του με τον 
κίνδυνο να ηιςει μια προοδευτικι ςυναιςκθματικι φκορά. Από τθν άποψθ τθσ κατάρτιςθσ και 
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με ςκοπό τον ςχεδιαςμό παρεμβάςεων του κζματοσ διάςωςθσ κα πρζπει να εξεταςτοφν αυτζσ 
οι πτυχζσ. 
 
 

Ο ρόλοσ των χρθςτϊν ςτθν τοπικι αςτυνομία 

 
Με ςτόχο τθ ςυγκζντρωςθ των αναγκϊν των χειριςτϊν, πραγματοποίθςαν μερικζσ θμιδομθμζνεσ 
ςυνεντεφξεισ ςε δείγμα μελϊν τθσ τοπικισ αςτυνομίασ. 
Από τα αποτελζςματα των ςυνεντεφξεων δεν χρθςιμοποιοφνται ειδικά πρωτόκολλα για τθν 
διαχείριςθ των ειςερχόμενων κλιςεων. Τπάρχει μια φόρμα για να γράψετε βαςικζσ πλθροφορίεσ 
για κάκε 30 
κλιςθ με χρόνο, κίνθτρο και περιεχόμενο. Σο προςωπικό τθσ τοπικισ αςτυνομίασ που ζλαβε 
ςυνζντευξθ δεν ζχει λάβει ειδικι εκπαίδευςθ οφτε για αναγνϊριςθ ψευδϊν κλιςεων ζκτακτθσ 
ανάγκθσ οφτε για ψυχολογικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ κλιςεων και αλλθλεπίδραςθσ με τον καλοφντα. 
Οι κφριεσ δυςκολίεσ που δθλϊνονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ ςυνζντευξθ αφοροφν τθ 
διαχείριςθ τθσ ςχζςθσ με τον καλοφντα, ιδίωσ όταν απαιτείται άμεςθ λφςθ. Οι καταςτάςεισ που 
κεωροφνται ωσ οι πιο δφςκολεσ ςε περιπτϊςεισ είναι οι αιτιςεισ για τθν Τποχρεωτικι Τγειονομικι 
Βοικεια, θ βοικεια των ςκφλων, θ επικοινωνία για λανκαςμζνεσ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι 
για μθ προθγοφμενα αιτιματα, θ αλλθλεπίδραςθ με άτομα που αντιμετωπίηουν ιδιαίτερεσ 
δυςκολίεσ (ηουν ςε δυςάρεςτεσ ςυνκικεσ λόγω προβλθμάτων με ςυντρόφουσ ςυγκυριαρχία και 
ηωντανζσ ςυγκρουςιακζσ καταςτάςεισ με άλλουσ). 
Θ ςχζςθ με τον καλοφντα είναι ςφνκετθ, κυρίωσ όταν είναι επιτακτικι κακϊσ αναηθτά άμεςθ 
παρζμβαςθ ςε κάκε περίπτωςθ. Οριςμζνεσ δυςκολίεσ εξαρτϊνται από το ρόλο τθσ τοπικισ 
αςτυνομίασ και από το ςυντονιςμό με άλλα κεςμικά όργανα δθμόςιασ τάξθσ. 
Σο κζμα τθσ προτεραιότθτασ των κλιςεων δεν προκφπτει από τισ ςυνεντεφξεισ, όπωσ ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, οι πιο ςοβαρζσ καταςτάςεισ που πρζπει να κεωρθκοφν ωσ οι πιο προθγοφμενοι 
παραμζνουν - ςε μεγάλθ κλίμακα - οι εκκλιςεισ για ςοβαρά τροχαία ατυχιματα και μποροφν 
εφκολα να αναγνωριςτοφν από τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ. Επομζνωσ, είναι ςχεδόν ξεκάκαρο να 
κατανοοφμε τισ πραγματικζσ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςφμφωνα με τουσ ερωτθκζντεσ 
φορείσ, αλλά είναι δφςκολο να διαχειριςτεί κανείσ τισ κλιςεισ, κακϊσ γενικά ο κακζνασ 
προςποιείται άμεςθ παρζμβαςθ ακόμθ και ςε μθ ςοβαρζσ περιπτϊςεισ. Αυτό το είδοσ 
αναποτελεςματικισ αλλθλεπίδραςθσ δθμιουργεί προβλιματα κυρίωσ ςτθ διαχείριςθ του χρόνου. 
ε γενικζσ γραμμζσ, ο αρικμόσ των τθλεφωνικϊν επιχειριςεων είναι αρκετόσ για τθ διαχείριςθ των 
κλιςεων. Κατά τθ κερινι περίοδο, θ αφξθςθ των κλιςεων είναι αξιοςθμείωτθ και κακιςτά τθ 
διαχείριςθ πιο περίπλοκθ. φμφωνα με τουσ ερωτθκζντεσ του τομζα, οι ψευδείσ κλιςεισ είναι 
πραγματικά λίγεσ ςε μία εβδομάδα. 
Ζνασ τομζασ βελτίωςθσ από τεχνολογικι άποψθ αφορά το τθλεφωνικό ςφςτθμα. Ζνα πολφ 
χριςιμο εργαλείο για τθ διαχείριςθ κλιςεων μπορεί να είναι θ γεωγραφικι χαρτογράφθςθ. 
Μζςω τθσ γεωγραφικισ χαρτογράφθςθσ και τθσ χριςθσ οριςμζνων ςτατιςτικϊν μοντζλων είναι 
δυνατόν να διατυπωκοφν εκτιμιςεισ για τον όγκο των κλιςεων και για τισ περιοχζσ που 
ενδιαφζρονται ιδιαίτερα για μια πόλθ. Αυτό επιτρζπει ςτθ ςυνζχεια να δίδονται ενδείξεισ που να 
είναι ακριβζςτερεσ ςτθν 
χειριςτζσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ϊςτε να μπορεί να παρζμβει με πιο γριγορο τρόπο και να ςϊςει 
χριςιμο δευτερόλεπτο. 
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Εκτόσ αυτοφ, θ ςτατιςτικι εκτίμθςθ του όγκου κλιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε μια πόλθ μπορεί να 
βοθκιςει τουσ διαχειριςτζσ των 112 κόμβων να οργανϊςουν τθν εργαςία ςφμφωνα με τον 
εκτιμϊμενο αρικμό κλιςεων ςε μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. 
 
 
 
7. Σο κεωρθτικό πλαίςιο του Τποςτθριηόμενου Τπολογιςτι υνεργατικϊν Εργαςιϊν (CSCW). 
 
Ζνα από τα πλαίςια αναφοράσ που μελετοφν τθ δουλειά των αποςτολϊν είναι ςίγουρα το 
υνεργατικό Ζργο που υποςτθρίηεται από Τπολογιςτζσ (CSCW). φμφωνα με τουσ Bruni και 
Gherardi (2007), αυτι θ μζκοδοσ εξαρτάται από το ότι θ εκνικι ιςτορία ηει επίςθσ μια ιςτορικι 
εξζλιξθ. Οι παραδοςιακζσ μζκοδοι δραςτθριότθτασ βαςίηονται ςτθν ανάλυςθ των κακθκόντων και 
ςτισ ςυνζπειζσ τουσ ςφμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο ςυνταγογραφοφνται και πϊσ πρζπει να 
αναπτυχκοφν. Αυτό που λείπει ςε αυτό το είδοσ ανάλυςθσ είναι μόνο ο διαχωριςμόσ μεταξφ τθσ 
προβλεπόμενθσ δραςτθριότθτασ και τθσ πρακτικισ εργαςίασ μεταξφ τθσ εγγραφισ μιασ ςειράσ 
εργαςιϊν ςε ζνα απόλυτα ςυμμορφοφμενο πλαίςιο και των πολυάρικμων απρόβλεπτων 
γεγονότων που 
ζνα αναδυόμενο διαγωνιςμό παρουςιάηει και ότι μια ςτακερι εργαςία απορροφά. 
 
 Σο κεωρθτικό πλαίςιο του υνεργατικοφ Ζργου Τποςτθριηόμενου από Τπολογιςτζσ ζχει ιδιαίτερα 
ςθμαντικό ρόλο όςον αφορά το ζργο του Dispatcher 112 για δφο λόγουσ: 
 
1. Θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτον τομζα είναι πάντοτε πιο αςτακισ και ςυνεχισ, γι 'αυτό το λόγο 
είναι πολφ κατάλλθλα για αυτό το ζργο κζματα όπωσ θ εκνογραφία και οι τεχνικζσ όπωσ θ 
παρακολοφκθςθ και θ ςυνεχισ εφαρμογι τθσ εργονομίασ. 
2. Ο ςυντονιςμόσ μεταξφ των διαφόρων γραφείων και φορζων διαδραματίηει βαςικό ρόλο ςτθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ πραγματικισ υπθρεςίασ. Ο Dispatcher 112 μεταβαίνει τισ κλιςεισ ςτα 
διάφορα γραφεία (ιδρφματα δθμόςιασ τάξθσ, πυροςβζςτεσ, φορείσ υγείασ ...) γιατί είναι 
απαραίτθτο να εξαςφαλιςτεί ζνασ καλόσ ςυντονιςμόσ μεταξφ των ανκρϊπων εκτόσ από τθ 
διαχείριςθ τθσ κλιςθσ. Ακόμθ και αυτζσ οι προτάςεισ δεν ζχουν, ςτθν πράξθ, καινοτόμο αντίκτυπο. 
τθν Λταλία, πράγματι, οι επιςτθμονικζσ αναλφςεισ είναι άφκονεσ αλλά, για πολλοφσ λόγουσ, 
ςτερείται άμεςθσ, εφαρμόςιμθσ και ςυγκρατθμζνθσ πρακτικισ αντίδραςθσ. 
 
 
 
8. Ο ρόλοσ τθσ λογικισ ςτο ζργο του χειριςτι του 112. 
 
Ο χειριςτισ του αρικμοφ 112 απορροφάται από μια ςειρά ςφνκετων ςχζςεων με τθν τεχνολογία, 
τουσ ανκρϊπουσ, τουσ χειριςτζσ, τα αιτιματα, τον πόνο, τθν βοικεια, τον κίνδυνο, τθν οργάνωςθ, 
τθν ecc. Μόνο από αυτι τθ ςφνκετθ αλλθλεπίδραςθ το γεγονόσ ότι δίνει μια αίςκθςθ ςτισ δικζσ 
του ενζργειεσ αντιπροςωπεφει μια κεμελιϊδθ διαδικαςία για τθν κατανόθςθ του ατυχιματοσ από 
όλουσ τουσ φορείσ. φμφωνα με τον Depolo (1998), θ αιςκθτικι είναι "μια ανκρϊπινθ 
δραςτθριότθτα δικαιολογθμζνθ από το γεγονόσ ότι θ πραγματικότθτα είναι ςυνεχϊσ υπό 
καταςκευι, δεν είναι μια ςτακερι λεπτομζρεια: οι αιςκθτικζσ δραςτθριότθτεσ αφοροφν ροζσ 
γεγονότων, ςυνεχείσ αλλαγζσ. Μζςα από τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των χειριςτϊν, πρζπει να 
κυμόμαςτε ότι υπάρχει μια αμοιβαία καταςκευι τθσ αίςκθςθσ παρζμβαςθσ που τθν επθρεάηει. 
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Μια ζρευνα από τουσ Landgren και Nulden (2007) ζχει μελετιςει τουσ παράγοντεσ τθσ 
τθλεφωνικισ αλλθλεπίδραςθσ ςτθν εργαςία ζκτακτθσ ανάγκθσ. υγκεκριμζνα, οι ςυγγραφείσ 
αναφζρουν το ρεαλιςτικό μζροσ τθσ εφλογθσ ομιλίασ για το νόθμα τθσ αιςκθτικισ. 
Οι ςυντάκτεσ αυτισ τθσ ζρευνασ ζχουν ςυγκεντρϊςει τα αποτελζςματα τθσ χρονικισ οργάνωςθσ 
ςχετικά με τθν απάντθςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Αναλφουν τα ςυςτιματα αλλθλεπίδραςθσ ςτα κινθτά 
τθλζφωνα που δείχνουν το ρόλο των κοινωνικϊν ικανοτιτων που δείχνουν οι ςυγγραφείσ να 
οργανϊνουν και να δίνουν νόθμα ςτθν κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
  
 
Σα ατυχιματα και οι καταςτροφζσ αποτελοφν ςιμερα αναπόφευκτο μζροσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. 
ε μια πολφπλοκθ κοινωνία, εξακολουκοφν να υπάρχουν κρίςεισ και καταςτάςεισ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ. Σα τελευταία χρόνια, ειςιγαγαν τεχνολογικζσ καινοτομίεσ ςτθ μελζτθ των καταςτάςεων 
ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπωσ οι υποςτθρίξεισ για τισ οδικζσ ενδείξεισ ςτα οχιματα, θ πρόςβαςθ ςτισ 
πλθροφορίεσ μζςω κινθτϊν τθλεφϊνων και άλλα ενδιαφζροντα υλικά. Όλα αυτά προκαλοφν 
επίςθσ αφξθςθ του φόρτου εργαςίασ ςτον αποςτολζα, κυρίωσ από λειτουργικι άποψθ. 
 
 
 
9. Προσ ζνα ενοποιθμζνο μοντζλο. 
 
 
 
Παρακάτω υπάρχει το πλιρεσ κείμενο αυτοφ που κακόριςε και προζβλεψε ςτθν Λταλία - 
www.nue112.eu ςχετικά με τον μοναδικό αρικμό ζκτακτθσ ανάγκθσ. Σο ζγγραφο αποτελεί βαςικό 
μζροσ των ακόλουκων μελετϊν και των τρεχουςϊν και μελλοντικϊν εφαρμογϊν. Ακολουκοφν 
οριςμζνα ςχετικά τμιματα: 
 
- Κριτιρια επικοινωνίασ. 
- Εντοπιςμόσ του καλοφντοσ. 
- μοναδικόσ κόμβοσ διαςφνδεςθ 
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1. τοιχεία των υγειονομικϊν ςυςτθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
 
Σα ςυςτιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν υγειονομικι περίκαλψθ περιγράφονται ωσ Οργανιςμοί 
Τψθλισ Αξιοπιςτίασ (HRO), δθλαδι οργανιςμοί ςτισ οποίεσ το κόςτοσ τθσ αποτυχίασ των 
επιχειριςεων είναι υψθλότερο από το κζρδοσ που προζρχεται από το διδακτικό μάκθμα. 
 
Αυτι θ περιγραφι είναι ςφμφωνθ με ακριβείσ κανόνεσ μεταξφ των οποίων οι ακόλουκοι: 
 
• Οι HRO διαχειρίηονται εκδθλϊςεισ υψθλοφ ςφνκετου χαρακτιρα. 
 
• Για κάκε ςφάλμα καταγράφονται χιλιάδεσ ςωςτζσ λειτουργίεσ. 
• Είναι μια ομαδικι εργαςία. 
• Σα μζλθ εκπλθρϊνουν τισ λειτουργικζσ τουσ λειτουργίεσ κάτω από ψυχικζσ ςυνκικεσ πίεςθσ. 
• Δεν υπάρχουν αμετάβλθτεσ διαδικαςίεσ που δίνουν λφςθ για κάκε γεγονόσ. 
  
 
Οριςμζνοι κανόνεσ απορρζουν και εφαρμόηονται ςτον πφργο ελζγχου του αεροδρομίου κακϊσ και 
ςτα γραφεία που ρυκμίηουν τισ οικονομικζσ επιλογζσ μιασ πολυεκνικισ εταιρείασ. Ωςτόςο, είναι 
ςθμαντικό να λθφκεί υπόψθ ότι, ςε αυτοφσ τουσ κανόνεσ, θ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 
προζρχεται από ζνα διαρκι περιβάλλον που χαρακτθρίηεται από δυναμικζσ διαδικαςίεσ, όπου θ 
ίδια λφςθ δεν μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί ςε διαφορετικζσ περιπτϊςεισ. 
 
2. Πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα. 
 
Μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ, τθν 28θ Αυγοφςτου 2015, του L. 124, θ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα ζκτακτθσ 
ανάγκθσ πρζπει να πραγματοποιθκεί μζςω ειδικοφ αρικμοφ: ο μοναδικόσ αρικμόσ 
για τα ζκτακτα περιςτατικά (NUE) 112. Ζτςι, τελικά αντικακίςτανται οι παραδοςιακοί αρικμοί (113, 
33 
115, 118) που αποςτζλλει τα αιτιματα ςε ζνα μοναδικό αρικμό και, εξίςου, α 
επαναλαμβάνεται θ κεμελιϊδθσ ζννοια: ο αποκλειςτικόσ αρικμόσ πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα 
προορίηεται αποκλειςτικά για τουσ χριςτεσ. Οι ομάδεσ που εργάηονται δεν πρζπει να 
επικοινωνοφν με τα κζντρα επιχειριςεων μζςω του κεςμικοφ αρικμοφ. 
 
3. Μοντζλα δφο φάςεων και τριϊν φάςεων. 
 
 
ε ζνα ςφςτθμα δφο φάςεων, ςε ζνα Κζντρο Επιχειριςεων κα επεξεργαςτεί το αίτθμα και οι 
ομάδεσ κα λφςουν άμεςα τθν παρζμβαςθ ςτθ ςκθνι, υποκζτοντασ τον ςυντονιςμό του: αυτό είναι 
το περιουςιακό ςτοιχείο που χρθςιμοποιείται από τουσ Οργανιςμοφσ Δθμόςιασ Σάξθσ και τουσ 
Πυροςβζςτεσ. 
τα ςυςτιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν υγεία, ο ςυντονιςμόσ που διατθρείται από το Κζντρο 
Επιχειριςεων μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ τριφαςικισ επικάλυψθσ τθσ νοςθλείασ. 
Θ διαφορά είναι ςθμαντικι, όπωσ ςτο ςενάριο ςυνάψεωσ, κάκε ρόλοσ ςτθ ςκθνι πρζπει να 
αναφζρεται ςτο δικό του τμιμα. Δεν οφείλεται ςτουσ άμεςα απαςχολοφμενουσ ςτον τομζα τθσ 
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υγείασ να αλλθλεπιδροφν άμεςα με τα κζντρα επιχειριςεων των Πυροςβεςτϊν ι τθσ Δθμόςιασ 
Σάξθσ 
Κεςμικά όργανα, αλλά οι αιτιςεισ κα μεταφερκοφν ςτουσ αρμόδιουσ για το κζμα 
ςκθνι. 
 
Ομοίωσ, δεν οφείλεται ςτουσ εργαηόμενουσ ςτα όργανα δθμόςιασ τάξθσ να παρζχουν 
υγειονομικζσ ενιςχφςεισ επιπλζον του κζντρου επιχειριςεων, αλλά οι εργαηόμενοι ςτον τομζα τθσ 
υγείασ πρζπει να αξιολογοφν και να διαχειρίηονται παρόμοιεσ αιτιςεισ. 
 
Κάκε αίτθςθ ακολουκεί τθ γραμμι των υποχρεϊςεϊν τθσ. 
 
Επιπλζον, είναι απαραίτθτο να κεωρθκεί ότι το ςφςτθμα ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν υγειονομικι 
κατάςταςθ υπόκειται ςε νόμουσ και κανόνεσ, επομζνωσ ο καλϊν, οποιοςδιποτε είναι, δεν μπορεί 
να ςυμφωνιςει με τθ δεδομζνθ απάντθςθ αλλά δεν μπορεί να το προςαρμόςει για δικι του 
χριςθ. οπότε δεν μπορεί να ηθτιςει ζναν ςυγκεκριμζνο πόρο. 
 
4. Χρονοδιάγραμμα τθσ διάςωςθσ. 
 
τα κζντρα επιχειριςεων που διακζτουν μια ομάδα αξιολόγθςθσ και μια λειτουργικι ομάδα 
διαχείριςθσ, θ πρϊτθ πρζπει να διαχειρίηεται τισ αιτιςεισ που φκάνουν, θ δεφτερθ για να 
διαχειριςτεί το switich, τον εξορκολογιςμό και το ςυντονιςμό των αιτθμάτων. Θ περιγραφι τθσ 
φάςθσ που χαρακτθρίηει τθ διάςωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ εμφανίηεται ςε κάκε περίπτωςθ από τθ 
"γραμμι χρόνου διάςωςθσ". 
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Θ ςειρά των γεγονότων: 

 
• Ta: Σο περιςτατικό 
• tb: πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα ζκτακτθσ ανάγκθσ 
• Tc: το ςυμπζραςμα τθσ αξιολόγθςθσ 
• td: μεταφορά δεδομζνων ςτο όχθμα 
• Te: αναχϊρθςθ του οχιματοσ 
• tf: άφιξθ ςτθ ςκθνι 
• tg: αναχϊρθςθ για το νοςοκομείο 
• θ άφιξθ ςτο νοςοκομείο 
• ti: ςυμπζραςμα τθσ παρζμβαςθσ 
 
Κακοριςμόσ των πιο κάτω: 

 

ta➝tb: χρόνοσ μεταξφ του γεγονότοσ και τθσ κλιςθσ προσ το κζντρο επιχειριςεων. Είναι πολφ 
μεταβλθτό από λίγα δευτερόλεπτα ςε καταςτροφζσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε πολλά λεπτά ςε ιατρικζσ 
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

tb➝tc: εντοπιςμόσ και χρόνοσ αξιολόγθςθσ. Περίπου 90 δευτερόλεπτα μζςοσ όροσ. 

tc➝td: ταυτοποίθςθ και μετάδοςθ δεδομζνων ςτο χρόνο του οχιματοσ ι των οχθμάτων, 
ακολουκοφμενθ από τθν επαφι με άλλα ιδρφματα, εάν είναι απαραίτθτο να παρζμβουμε μαηί 
(διάςωςθ του ατόμου, τροχαία ατυχιματα, επίκεςθ, εξελικτικι παρουςία κινδφνου κ.λπ.). 

Td➝te: χρόνοσ αναχϊρθςθσ 

te➝tf: χρόνοσ πεηοπορίασ 

tf➝tg:. παραμείνετε ςτθν ϊρα του χρόνου ανάλογα με τθν ανάγκθ ανάκτθςθσ του αςκενοφσ και τθν 
ικανότθτα τθσ ομάδασ να το επιτφχει ι τον απαραίτθτο χρόνο για να βρείτε τον καταλλθλότερο 
προοριςμό, αποκλειςτικό ζργο του Κζντρου Επιχειριςεων 

Tg➝th: χρόνοσ μεταφοράσ 

th➝ti: χρόνοσ παράδοςθσ  
 
.  
5. Εςωτερικζσ ροζσ πλθροφοριϊν. 
 
Οι διαδικαςίεσ επικοινωνίασ ζχουν ςθμαντικό βάροσ για τθν αςφάλεια των πράξεων που 
διεξάγονται ςτον τομζα: είναι κεμελιϊδεσ ςθμείο: 
 
• Θ ανάγκθ να εντοπιςτεί ζνα μοναδικό άτομο που ξετυλίγει τθν εργαςία ςτο χϊρο για να 
αποφευχκεί θ επικάλυψθ ςφαλμάτων. 
• Θ γνϊςθ των φορζων αναφοράσ. 
 
Θ ςωςτι διαχείριςθ των επικοινωνιϊν, εκτόσ από τθν φπαρξθ μιασ πραγματικισ πεικαρχίασ, 
επιτρζπει να ςχεδιαςτεί αποτελεςματικά ζνα ευρφ φάςμα περιπτϊςεων και να επιλυκεί το 
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μεγαλφτερο μζροσ των προβλθμάτων που εμφανίηονται κατά τθ διάςωςθ ακόμθ και ςε μεταβλθτζσ 
και αβζβαιεσ ςυνκικεσ: ζτςι τα ςυςτιματα πρζπει να προβλζπουν, εντόσ θ ομάδα ALS, ζνα άτομο 
που ζχει φορτιςτεί να επικοινωνοφν με το Κζντρο Επιχειριςεων. Θ παροχι αυτοφ του κακικοντοσ 
ςτθ νοςοκόμα ςθμαίνει να αναγνωριςτεί ότι αντιπροςωπεφει τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ ςκθνισ και τθσ 
αίκουςασ επιχειριςεων, που χαρακτθρίηεται από τισ ικανότθτεσ λογικισ-υγείασ που απαιτοφνται 
για τθν καλι διάςωςθ. 
 
Ζνα καλό ςχζδιο επιτρζπει τθ ςυγκζντρωςθ των κεμελιωδϊν πλθροφοριϊν ςε ζνα μοναδικό ςθμείο 
που φιλτράρει τα περιττά μζρθ ενόσ μθνφματοσ, προκειμζνου να υπογραμμίςει αποκλειςτικά τα 
ςχετικά. Παρακάτω ζνα παράδειγμα επικοινωνίασ: 
 
"Αρςενικό, είκοςι ετϊν, ενςωματωμζνο πολυτραυματιςμό, GCS κατά τθν άφιξθ 7. Διουρθκοφμενθ, 
ςτακερι ABC, επιβίβαςθ ςε τρία λεπτά. Ερϊτθςθ για τον προοριςμό. " 
Είναι ςυνκετικό, εμπιςτευτικό. που περιζχει όλα τα ςχετικά δεδομζνα για να ειδοποιεί και να 
μεταδίδεται μζςω 
ραδιόφωνο. Δεν περιζχει πάνω από όλα λζξεισ ι δεδομζνα που μποροφν να παρεμποδίςουν τθ 
διαδικαςία επεξεργαςίασ που προκαλεί ςφάλματα κατανόθςθσ ι παραμόρφωςθσ. 
 
6. Εξωτερικι ανακοίνωςθ. 
 
Σον Φεβρουάριο του 2014, το Κζντρο Επιχειριςεων 118 ζλαβε αίτθμα που ζρχεται από το Σορίνο, 
προειδοποιϊντασ τθν παρουςία ενόσ ςκάφουσ ςτο κανάλι τθσ ικελίασ. ο ομιλθτισ, ο οποίοσ με τθ 
ςειρά του ζρχεται ςε επαφι με μια από τισ επαφζσ του ςτο πλοίο, διαδίδει τθν ειδοποίθςθ ενόσ 
ςχεδόν ναυαγίου. 
 
Θ επαφι με το λιμενικό γραφείο ςτθ Savona, θ τθλεφωνικι ςυνομιλία με το Hub ςτθ Ρϊμθ και ο 
εντοπιςμόσ του ςκάφουσ επζτρεψαν τθν καλι ζκβαςθ των επιχειριςεων διάςωςθσ. Οι ειδιςεισ, 
πζραν του αρικμοφ των ςωηόμενων ηωϊν, δεν ζχουν ςθμαςία για τισ εκπομπζσ των μζςων μαηικισ 
ενθμζρωςθσ, ακόμθ και αν θ επιλογι είναι κοινι και δίνει ζμφαςθ ςτθ νομικι πτυχι των 
ςυςτθμάτων. 
 
τον κόςμο των επαγγελματικϊν πλθροφοριϊν, θ λζξθ gatekeeping αναφζρεται ςτθ δυνατότθτα 
επιλογισ τθσ πρόςβαςθσ ι του μπλοκ ςτισ διαφορετικζσ φωνζσ που προζρχονται από τθν κοινωνία 
για να παράγουν τα νζα. Ο φφλακασ είναι ποιοσ επιλζγει τα γεγονότα που, με επαρκι εκ νζου 
επεξεργαςία, κα γίνουν ειδιςεισ. Αντιςτοιχεί ςτθν νοςοκόμα τθσ ομάδασ αξιολόγθςθσ ι του 
χειριςτι Πρϊτων Βοθκειϊν. 
 
Σα κριτιρια για να κάνουμε αξιόλογα νζα δεν επικεντρϊνονται ςτισ διακριτικζσ επιλογζσ, αλλά ςε 
παραμζτρουσ που μοιράηονται ςτουσ δυτικοφσ κόςμουσ όπωσ για παράδειγμα: εγγφτθτα, 
αρνθτικότθτα, ςυντομία τθσ χρονικισ κλίμακασ και διαςτάςεισ του γεγονότοσ. υνικωσ ζνα 
αρνθτικό ι δραματικό ςυμβάν ζχει μια υψθλότερθ αξία, ωσ είδθςθ, από εκείνθ με ζνα επιτυχθμζνο 
ςυμπζραςμα. 
 
ιμερα υπάρχει μια μεγάλθ αλλαγι ςτον κόςμο των ειδιςεων που ςυνδζεται με τισ διάφορεσ 
πθγζσ. Οργανιςμοί όπωσ το Ansa ι το Reuters υποςτθρίηονται από τθν κοινωνικι παραγωγι μζςω 
ιςτοςελίδων αφιερωμζνων ςτουσ πολίτεσ που κζλουν να ενθμερϊςουν. θ τεχνολογικι επζκταςθ 
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και ο ψθφιακόσ πολιτιςμόσ ζχουν κακορίςει ακόμθ και τθν εφεφρεςθ τθσ λζξθσ δθμοςιογραφίασ 
των πολιτϊν, κακϊσ κάκε χριςτθσ ςτο δίχτυ γίνεται πικανι πθγι. 
 
 
 

 
7. Κεμζλια διαδικαςιϊν επικοινωνίασ. 
 
Θ επικοινωνία ωσ γενικά προςανατολιςμζνθ είναι μια μεταβατικι ςχζςθ μεταξφ δφο 
τερματικϊν ςθμείων όπωσ ςτθν ακόλουκθ ςειρά: πθγι και δζκτθσ. Σο πζραςμα του 
ςτοιχείου 
  
 
μεταξφ των δφο μερϊν που ονομάηονται πλθροφορίεσ και θ διαφορά ςτον τρόπο 
μετάδοςθσ μεταξφ ενόσ ςθμείου και του άλλου κακορίηει το είδοσ τθσ επικοινωνίασ: 
 
• Ζνασ τρόποσ: μοντζλο μετάδοςθσ. 
• Μετάβαςθ και επιςτροφι: μοντζλο ανταλλαγισ. 
 
Θ επιςτιμθ ςτθν οποία εμπνζεται θ μελζτθ αυτϊν των γεγονότων είναι θ κοινωνιολογία τθσ 
επικοινωνίασ. αναλφει τισ διαδικαςίεσ επικοινωνίασ μεταξφ των κοινωνικϊν φορζων και, 
μζχρι τϊρα, το μοντζλο μετάδοςθσ, όπου θ μετάδοςθ ακολουκεί μια τυπικι γραμμικι ροι 
των μθχανϊν που είναι ακόμα αγκυροβολθμζνεσ. 
36 
Θ ςχολι ςκζψθσ, που εξαπλϊκθκε από τθν ζρευνα επικοινωνίασ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ 
του '40 
τον περαςμζνο αιϊνα, διευκρίνιςε και ειςιγαγε τθν ζννοια του "ενεργοφ κοινοφ". 
 
Αυτι θ προδιαγραφι είναι ςθμαντικι για τθν αποφυγι οριςμζνων εννοιολογικϊν 
ςφαλμάτων: οι διαδικαςίεσ εξωτερικισ επικοινωνίασ αποτελοφνται από δφο επίπεδα. Σο 
πρϊτο, από κοινωνιολογικι άποψθ, εφαρμόηει το μοντζλο μετάδοςθσ και ςτοχεφει ςτθν 
ευαιςκθςία ςχετικά με τθν ορκι χριςθ τθσ υπθρεςίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ, μζςω 
ενθμερωτικϊν εκςτρατειϊν που φζρνουν τα αποτελζςματά τουσ μακροπρόκεςμα. Σο 
δεφτερο επίπεδο, από ψυχολογικι και μικροοςολογικι άποψθ, εφαρμόηει το μοντζλο 
ανταλλαγισ και εξαρτάται από τον χριςτθ-χειριςτι τθσ ςχζςθσ. Δεδομζνου ότι θ 
επικοινωνία ςε αυτό το μοντζλο είναι μια διαδικαςία που ζχει κακιερωκεί μεταξφ δφο 
ενεργϊν αντικειμζνων, μπορεί να αφαιρεκεί θ χριςθ πρωτοκόλλων τθλεφωνικισ 
ςυνζντευξθσ με ερωτιςεισ ςτενϊν απαντιςεων κατά τθν αξιολόγθςθ δεν προςφζρει 
βεβαιότθτα ςχετικά με τθν κατανόθςθ του ςυγκεκριμζνου μθνφματοσ. 
 
το χϊρο, ζχουν μελετιςει διδακτικϊσ τθν ψυχολογικι ςχζςθ με το άτομο για διάςωςθ για 
είκοςι χρόνια. θ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και επικοινωνίασ υπακοφει ςε διαφορετικζσ 
λογικζσ και μζχρι ςιμερα αγνοείται. Θ εφαρμογι των τεχνικϊν ALS πρζπει να λαμβάνει 
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υπόψθ τα εμπόδια που οφείλονται ςτισ καιρικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ με τθν 
παρουςία των προςϊπων, τθσ Αςτυνομίασ, των Πυροςβεςτϊν και των ΜΜΕ. 
 
Σο φαινόμενο είναι αναπόφευκτο και ακόμθ και αν οι κανόνεσ ςυμπεριφοράσ και οι 
ςτάςεισ που βαςίηονται ςε ελάχιςτεσ θκικζσ απαιτιςεισ ςφμφωνα με τθν υπθρεςία 
δθμόςιασ τάξθσ, αυτό δεν αρκεί. Ζνα ανοφςιο γεγονόσ όπωσ θ ςτάςθ του ςϊματοσ, μια 
πρόταςθ, ζνα βίντεο μπορεί να διευρφνει ζνα χαμόγελο που, ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο 
διαφορετικοφ νοιματοσ, υποκζτει μια αρνθτικι ςυνειδθτοποίθςθ. 
 
Οι κεςμικζσ υπθρεςίεσ διάςωςθσ δεν ξεφεφγουν από τθ λογικι τθσ εικόνασ. Οι αςτυνομικοί 
και οι πυροςβζςτεσ ζχουν αφιερϊςει τμιματα για τισ ςχζςεισ με τα μζςα ενθμζρωςθσ και 
για τθ διάδοςθ πλθροφοριϊν ςτο κοινό. 
 
Θ ειςαγωγι των νζων μζςων ζχει επθρεάςει τα χαρακτθριςτικά επικοινωνίασ. Θ ςχζςθ με 
τον κόςμο τθσ επικοινωνίασ απορρζει από τον εκτοπιςμό των δυνάμεων που ςιμερα 
αντιςτακμίηονται εν μζρει από τθν ειςαγωγι των κοινωνικϊν μζςων ενθμζρωςθσ. θ 
μετάδοςθ τθλεφωνικισ κλιςθσ ςε 118 ι βίντεο φορτωμζνου ςτο YouTube δεν αποτελοφν 
αρνθτικοφσ παράγοντεσ, κακϊσ υπάρχουν κάποια γεγονότα που ποτζ δεν κα τραβιξουν τθν 
προςοχι του κοινοφ χωρίσ 
  
 
τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Σο ςτοιχείο διευκζτθςθσ είναι το πλαίςιο ςτο οποίο βρίςκονται, κακϊσ 
μπορεί να επιςθμάνει τθν αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ ι να ελαχιςτοποιιςει τθν 
αξιοπιςτία του. 
 
Είναι βζβαιο ότι θ νζα διαμόρφωςθ των ςχζςεων κάνει τθν εκπαίδευςθ των ανκρϊπων 
αναγκαία και όχι πλζον να αναβλθκεί. 
 
 
6. υμπεράςματα. 
 
Ακριβϊσ όπωσ κάκε άλλθ δραςτθριότθτα που εκτελείται κατά τθ διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ, 
θ επικοινωνία είναι κεμελιϊδθσ, ακόμθ και αν θ προςοχι τθσ παραμζνει πάντα ζτςι ςτον 
τόπο. Ο αναφερόμενοσ διάλογοσ περιγράφει το πρόβλθμα: 37 
 
21 Οκτωβρίου 2013 - αποςτολι ενόσ οχιματοσ ALS ςε ζνα κόκκινο κωδικό μθδζν ζνα sirra. 
μετά 
15 λεπτά από τθν άφιξθ ςτο χϊρο δεν φτάνουν νζα. Επικοινωνοφν με το όχθμα: 
 
- CO: "εδϊ είναι το κζντρο διαχείριςθσ, μπορϊ να ενθμερϊςω τθν κατάςταςθ;" 
- Όχθμα: "ςτθν πραγματικότθτα δεν ζχω χρόνο, δουλεφω!" 
- CO: "βρίςκει και εγϊ, δουλεφω". 
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Αυτοφ του είδουσ θ επικοινωνία δείχνει ότι θ ςυχνά υπάρχουςα απόςταςθ μεταξφ των 
Κζντρων Επιχειριςεων και του εδάφουσ, μαηί με τισ γνϊςεισ των αμοιβαίων αναγκϊν και 
τθν κοινι χριςθ των ςτόχων, αντιπροςωπεφουν τον άξονα εφαρμογισ του ςυςτιματοσ. 
Μπορεί να υπάρξει πλιρθσ ενςωμάτωςθ μεταξφ εμπειρογνωμοςφνθσ επί τόπου και από το 
Κζντρο Επιχειριςεων, επίςθσ, ζνασ ςτόχοσ για τθν επίτευξθ βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ των 
αςκενϊν και των χειριςτϊν ςτο χϊρο εργαςίασ. 
 
Εντοπιςμόσ του καλοφντοσ. 
 
Θ φάςθ εντοπιςμοφ είναι θ πιο κρίςιμθ δραςτθριότθτα τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ: ενϊ 
ζνα ςφάλμα κατανομισ προτεραιότθτασ κα αντιςτακμίηεται ςτθ ςυνζχεια όταν 
αποςτζλλονται διαςϊςεισ, ο εντοπιςμόσ ςφαλμάτων εντοπιςμοφ μπορεί εφκολα να 
προκαλζςει αποτυχία διαςϊςεων και να ζχει ςθμαντικζσ νομικζσ ςυνζπειεσ. 
 
Θ ιδζα ότι ο χριςτθσ πρζπει να παρζχει δεδομζνα ςχετικά με τθν ακριβι τοποκεςία είναι 
ζνα ςυχνό λάκοσ. Είναι ςθμαντικό να λθφκεί υπόψθ ότι κανείσ, ενϊ μετακινείται, είναι 
πάντα ςε κζςθ να διαπιςτϊςει με ακρίβεια ποφ είναι και οι χριςτεσ ςυχνά χρειάηονται 
βοικεια για να παράςχουν τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθ ςωςτι ανίχνευςθ του 
γεγονότοσ. Για παράδειγμα, ζνα άτομο ςτον αυτοκινθτόδρομο μπορεί εφκολα να παρζχει 
τθν κατεφκυνςθ αλλά δεν κυμάται πάντοτε το όνομα του τελευταίου οχιματοσ που 
πζραςε. 
 
Ζνα άλλο ςοβαρό ςφάλμα είναι θ εμπιςτοςφνθ των τοπικϊν αυτόματων ςυςτθμάτων, τα 
οποία, ακόμθ και αν λειτουργοφν καλά, μπορεί να κακυςτεροφν ςτθν ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ 
δεδομζνων ι δεν μποροφν να είναι τόςο ακριβι: ζνασ χριςτθσ που εντοπίηεται μζςω ενόσ 
ςτακεροφ τθλεφωνικοφ αρικμοφ κα μποροφςε να μετακινθκεί από μερικζσ θμζρεσ. Ζνα 
δίκτυο εντοπιςμοφ ζχει μζςθ ακρίβεια 500 μζτρων που ςε μεμονωμζνεσ περιοχζσ μπορεί να 
γίνει χιλιόμετρα. 
  
 
Σρόποσ εντοπιςμοφ. 
 
Ο εντοπιςμόσ ξεκινά με τθν αναγνϊριςθ του κωδικοφ κζςθσ. Αυτόσ ο κϊδικασ, ο οποίοσ 
ορίηεται ςτο ςυνθμμζνο 1 («ςφςτθμα κοκκοποίθςθσ») από τουσ D.M. 15 Μαΐου 1992 
(«Κριτιρια και απαιτιςεισ για τθν ταξινόμθςθ των επεμβάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ»), που 
δθμοςιεφκθκε ςτο G.U. τθσ 25θσ Μαΐου 1992 ορίηεται ωσ: «(omissis) προςδιοριςμόσ τθσ 
τυπολογίασ του τόπου όπου ςυνζβθ το ςυμβάν». Θ τυπολογία αφαιρείται αποκλειςτικά 
από τον τόπο όπου πρζπει να διαςωκεί ο χριςτθσ και όχι από αυτό που ζκανε εκεί. 
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Όλα τα γεγονότα ςυνζβθςαν ςε τμιματα κτιρίων που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ωσ γραφεία ι 
εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. καταςτιματα, ταχυδρομεία, ξενοδοχεία, ςυντάξεισ) που ορίηονται 
ςτα γραφεία ι 
δθμόςιεσ αςκιςεισ. 
 
Όλα τα γεγονότα ςυνζβθςαν ςε κτίρια που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ 
(για παράδειγμα κζντρα γυμναςτικισ) 
ςε ακλθτικζσ λζςχεσ. 
 
Όλα τα γεγονότα ςυνζβθςαν κυρίωσ ςε κτίρια που χρθςιμοποιοφνται ωσ ςπίτια 
ορίηονται ωσ ςυμβαίνουν ςτο ςπίτι. 
 
Όλα τα γεγονότα που ςυνζβθςαν ςε κτίρια όπου δουλεφουν ι καταςκευάηουν με αποκλειςτικό και 
δομθμζνο τρόπο (για παράδειγμα, φυτά, εργαςτιρια, ναυπθγεία) ορίηονται ωσ 
ςε κτίρια εργαςίασ. 
 
Όλα τα γεγονότα ςυνζβθςαν ςε χϊρουσ όπου οι προςχολικζσ ι ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ 
εκτελοφνται κυρίωσ για να διδάξουν ζναν ι περιςςότερουσ κλάδουσ (για παράδειγμα, 
βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, δθμοτικά ςχολεία, 
πανεπιςτιμια) ορίηονται ωσ κτίρια ςτα ςχολεία 
 
Όλα τα γεγονότα που ςυνζβθςαν ςε μζρθ διαφορετικά από αυτά που περιγράφθκαν 
προθγουμζνωσ ορίηονται ωσ ςυνζβθςαν περαιτζρω κζςεισ.  
Όλα τα ςυμβάντα εμφανίςτθκαν ςτουσ ιδιωτικοφσ ι δθμόςιουσ δρόμουσ ι που προκλικθκαν από 
αυτά που περιγράφονται. 
 
 
Όλα τα γεγονότα ςυνζβθςαν κυρίωσ ςε τμιματα κτιρίων 
 
 
Θ περιγραφι των γραφείων αναφζρεται ςε «τμιματα κτιρίων». ζτςι ζνα γραφείο που βρίςκεται ςε 
ζνα κτιριο που χρθςιμοποιείται κυρίωσ ωσ ςπίτια κεωρείται ωςτόςο γραφείο. 
 
Επιπλζον, θ περιγραφι ενόσ κτιρίου εργαςίασ αναφζρεται ςε χϊρουσ όπου "αυτοί 
εκτελοφν αποκλειςτικά και με δομθμζνο τρόπο ζργα ι καταςκευζσ ». Ζτςι, ζνασ τραυματιςμόσ, 
  
 
όταν δεν ςυμβαίνει ςε φυτά, ναυπθγεία ι παρόμοιουσ χϊρουσ, πρζπει να ταξινομείται ανάλογα με 
τον τόπο που ςυμβαίνει. 
 
Είναι χριςιμο να κυμάςτε ότι είναι μια καλι πρακτικι, κυρίωσ ςτισ απομονωμζνεσ ι ακατάλλθλεσ 
περιοχζσ, να ηθτιςετε από κάποιον να περιμζνει για τθ διάςωςθ ςτο δρόμο ςε ορατό μζροσ, ϊςτε να 
μπορεί να δείξει τθν ακριβι κζςθ του χριςτθ. 
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Γεγονότα που ςυνζβθςαν ςπίτι 

 
Ο τρόποσ να εντοπιςτεί το κφμα ςε περίπτωςθ γεγονότων που ςυνζβθςαν ςτο ςπίτι είναι να ηθτιςει 
τθ διεφκυνςθ. 
Μία διεφκυνςθ αναγνωρίηει πάντοτε τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςιο δρόμο, για αυτό πάντα 
δείχνει ζνα ακριβζσ μζροσ όπου πρζπει να πάει ζνα όχθμα διάςωςθσ. Παρόλο που ο ακριβισ 
εντοπιςμόσ του χριςτθ ςυνεπάγεται τθ γνϊςθ των πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν κτθματολογικι 
μονάδα, ιδίωσ ςε περιοχζσ όπου υπάρχουν πολλά διαμερίςματα και μοναδικι πρόςβαςθ. Μια 
ακριβισ εντοπιςμόσ πρζπει πάντα να περιλαμβάνει: 
 
• Κοινι πρόςβαςθ ςτον δθμόςιο δρόμο (δρόμοσ ι δρόμοσ ι τετράγωνο, π.χ., αρικμόσ κατοικίασ, 
εςωτερικό αρικμό) 
• Θ ταυτοποίθςθ του ςπιτιοφ (ςκάλεσ, δάπεδο, επίπεδθ ι οικογενειακι) 
 
Είναι ςθμαντικό να παρατθριςετε ότι ο χριςτθσ δεν γνωρίηει πάντοτε ι κυμάται όλεσ αυτζσ τισ 
πλθροφορίεσ. Ωςτόςο, ςυχνά, με ελάχιςτθ υπομονι, είναι δυνατό να τα ανακτιςετε. Μια 
δυνατότθτα, για παράδειγμα, είναι να διαβάςετε τθ διεφκυνςθ από τουσ λογαριαςμοφσ θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ: οι θλεκτρικοί χριςτεσ μποροφν να ενεργοποιιςουν μόνο τθν παροχι κτθματολογικϊν 
δεδομζνων και ωσ εκ τοφτου είναι ςίγουρα μονοςιμαντθ. 
 
Ζνα ςοβαρό ςφάλμα είναι να εμπιςτευκείτε αποκλειςτικά τα δεδομζνα που παρζχονται αυτόματα 
ςτο ςφςτθμα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν: τα δεδομζνα δεν είναι ενθμερωμζνα ι ο αιτϊν μπορεί να 
καλζςει από διαφορετικι διεφκυνςθ. 
 

 
 

Γεγονότα που ςυνζβθςαν ςτο δρόμο  
 
 
Σα γεγονότα που ςυνζβθςαν ςτο δρόμο είναι εκείνα που παρουςιάηουν περιςςότερεσ δυςκολίεσ 
για να εντοπιςτοφν. Εάν το ςυμβάν ςυμβαίνει ςε μια πόλθ ςυχνά αρκεί μια διεφκυνςθ ι ζνα 
ςταυροδρόμι. τθν περίπτωςθ αυτι, είναι ςθμαντικό να είςτε προςεκτικοί ςτο γεγονόσ ότι μπορεί 
να υπάρχει πολλαπλό ςταυροδρόμι δφο δρόμων ι ενόσ δρόμου και ενόσ τετραγϊνου. Για μεγάλα 
τετράγωνα ι ανοιχτοφσ χϊρουσ, είναι απαραίτθτο να απαιτιςετε μια γνωςτι αναφορά ι ζνα 
ςθμάδι τθσ καρδιάσ (βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά). 
 
Εάν το ςυμβάν ςυμβαίνει ςε αςτικοφσ δρόμουσ με οδό ταχείασ κυκλοφορίασ, ςε επαρχιακοφσ 
δρόμουσ ι κάτω από τισ ςιραγγεσ, είναι απαραίτθτο να ςκεφτοφμε τα ακόλουκα κζματα: 
 
• Σο όνομα του δρόμου ι ο αρικμόσ οικίασ δεν κα ιταν διακζςιμοσ: ςτθν περίπτωςθ αυτι μπορεί 
να είναι χριςιμο να αποκτιςετε ζναν αρικμό δρόμου και το προοδευτικό χιλιόμετρο ι ζνα 
ςταυροδρόμι. 
 
«Μπορείσ να δεισ ζνα ορόςθμο; Σι δείχνει; » 
«SS10 Km 20». 
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«Μπορείτε να δείτε ζνα ςταυροδρόμι; Μπορείτε να διαβάςετε τουσ πίνακεσ, παρακαλϊ; » 
«Τποδεικνφουν το Piobesi ςε 1,2 χλμ, το Carignano ςε 2,3 χλμ και το Carmagnola ςτα 8,6 χλμ». 
 
• ε περίπτωςθ νθςιοφ κυκλοφορίασ μεταξφ δρόμων ι κάτω από ςιραγγα, θ κατεφκυνςθ προσ 
αυτιν είναι απαραίτθτθ θ παρζμβαςθ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι. Παρόλο που είναι ςθμαντικό να 
κεωριςουμε ότι θ κίνθςθ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα μποροφςε να ςταματιςει τελείωσ και κα 
μποροφςε να είναι απαραίτθτο να διαςωκοφν οι παρεμβάςεισ ςε λάκοσ κατεφκυνςθ. 
• τουσ δρόμουσ χωρίσ διαςταυροφμενο ςταυροδρόμι (αυτοκινθτόδρομοι, αυτοκινθτόδρομοι, 
κ.λπ.) μπορεί να είναι δφςκολο να εντοπιςτεί ζνα τμιμα δρόμου με μικοσ αρκετϊν χιλιομζτρων, 
ακόμα και αν ςε αυτό 
περίπτωςθ είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ ο κακοριςμόσ τθσ κατεφκυνςθσ κίνθςθσ. Εάν υπάρχει 
χϊροσ ανάπαυςθσ ι εξυπθρζτθςθσ 40 
αναφζρεται ωσ ςθμείο αναφοράσ, είναι απαραίτθτο να διαπιςτϊςουμε το γεγονόσ ότι κα 
μποροφςε να υπάρξει 
δφο (για παράδειγμα Stura βόρεια και Stura νότια)? 
 
«Ποια είναι θ τελευταία ζξοδοσ που παρατθριςατε; » 
«Chivasso East». 
«ε ποια κατεφκυνςθ προχωροφςατε; » 
«Προσ το Μιλάνο». 
«Σο ατφχθμα ςυνζβθ ςτθν κατεφκυνςθ του; » 
«Όχι, δεν το ζκανε. Αυτό ςυνζβθ ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ ». 
 
• Εάν ο χριςτθσ δεν είναι ςε κζςθ να δϊςει το όνομα ενόσ χωριοφ ι ενόσ δρόμου μπορεί να είναι 
χριςιμο να γνωρίηετε τθν αναχϊρθςθ και τον προοριςμό του καλοφντοσ και να περιορίςετε τθν 
ζρευνα μζςω των τελευταίων ςτοιχείων που παρατθρικθκαν. 
 
«Ποφ φφγατε; » 
«Από το Chivasso». 
"Που πιγαινεσ? » 
«Για τθν Ivrea». 
«Μζςω του αυτοκινθτόδρομου ι τθσ εκνικισ οδοφ; » 
«Μζςω τθσ εκνικισ οδοφ». 
«Κυμάςτε το όνομα τθσ τελευταίασ περιοχισ που περάςατε; » 
«Mosche». 
"Από πότε? » 
«Από 2-3 λεπτά». 
 
• Εάν ο χριςτθσ ζχει ςτθ διάκεςι του ζναν ενεργοποιθμζνο πλοθγό, μπορεί να είναι χριςιμο να 
ηθτιςετε τθν εντοπιςμζνθ κζςθ ι τισ ςυντεταγμζνεσ GPS. 
 
ε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, είναι ςθμαντικό να προςδιορίςετε μια ξεκάκαρθ περιοχι 
περιςςότερο από μια ακριβι διεφκυνςθ, ι καλφτερα μια ζκταςθ δρόμου που, κάποτε, κα οδθγιςει 
ςίγουρα ςτθν εκδιλωςθ. Ζνα τζντωμα δρόμου ανάμεςα ςε δφο αποκλίνουςεσ διαςταυρϊςεισ 
(διαχωριςμόσ των κυκλοφοριακϊν ροϊν) δεν είναι ξεκάκαρο και επομζνωσ χαρακτθρίηεται από 
προζλευςθ και προοριςμό. Λαμβάνοντασ υπόψθ μια ςφνκετθ ανταλλαγι (Drosso di Beinasco), είναι 
δυνατόν να εντοπιςτοφν τα μοναδικά τμιματα με τον ακόλουκο τρόπο: 
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υνικωσ ο χριςτθσ μπορεί να δϊςει ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ τυχόν ειςόδουσ πριν από το ςθμείο και 
ωσ κατεφκυνςθ κάκε ζξοδο μετά τθν ζξοδο. Είναι ςθμαντικό να λάβουμε υπόψθ ότι ςυχνά είναι 
παραπλανθτικό να προςπακιςουμε να εντοπίςουμε ζνα ξεκάκαρο ςθμείο χωρίσ να 
χρθςιμοποιιςουμε τα κατάλλθλα χαρτογραφικά ςυςτιματα και μπορεί να προκαλζςει κάποια 
ςφάλματα 
 

  

 
 
 
 
Cossa  Street  corner  Pianezza  street  in Square Statuto in Turin: ςε αυτι τθν περίπτωςθ αυτι, είναι 
το Σορίνο: υπάρχουν διαφορετικά ςταυροδρόμια ςε απόςταςθ 900 μ. Είναι απαραίτθτο να 
ηθτιςετε ακριβείσ αναφορζσ. υνικωσ ο χριςτθσ δείχνει κάκε είςοδο πριν από το ςθμείο και ωσ 
κατεφκυνςθ κάκε ζξοδο μετά το ςθμείοα. Είναι ςθμαντικό να λάβουμε υπόψθ ότι ςυχνά είναι 
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παραπλανθτικό να προςπακιςουμε να εντοπίςουμε μια ξεκάκαρθ ζκταςθ χωρίσ να 
χρθςιμοποιιςουμε επαρκι χαρτογραφικά ςυςτιματα και μπορεί να προκαλζςει κάποια λάκθ. 
 
 
 
 

  

  

Ζνα ατφχθμα μζςα ςτθν υπόγεια διάβαςθ τθσ 
πλατείασ Δθμοκρατίασ ςτο Σορίνο κα 
περιοριηόταν να παρεμβαίνει από τθ λάκοσ 
κατεφκυνςθ. 

ε μια διαδρομι δρόμου όπωσ αυτι (SS 11, 
ςτροφι του Pescarito) είναι απαραίτθτθ θ 
παρζμβαςθ ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ του 
ατυχιματοσ. 

 
  
Σα γεγονότα ςυνζβθςαν ςε γραφεία και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 
 
Ο εντοπιςμόσ των γραφείων και των δθμόςιων χϊρων δεν διαφζρει πολφ από αυτά των ςπιτιϊν. 
υχνά οι δθμόςιεσ αςκιςεισ βρίςκονται ςτο επίπεδο του δρόμου, και ςε αυτι τθν περίπτωςθ αρκεί 
να αποκτιςετε πρόςβαςθ από τον δθμόςιο δρόμο, το είδοσ τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ και τθν 
πινακίδα. 
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Για τα γραφεία που βρίςκονται ςε οικιακά κτίρια, ο εντοπιςμόσ κα προβλζπει τα βιματα για τθν 
αναγνϊριςθ των οικιςτικϊν μονάδων. 
 
Τπάρχει διαφορετικι ομιλία για τισ εκτεταμζνεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ για παράδειγμα εμπορικά 
κζντρα ι κτίρια που χρθςιμοποιοφνται εξ ολοκλιρου ωσ γραφείο (τράπεηεσ, διαβεβαιϊςεισ, 
δικαςτιρια κ.λπ.). Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ ςυχνά προβλζπουν πολλζσ ειςόδουσ και ο οποίοσ δεν 
είναι ειδικόσ μπορεί να είναι δφςκολο να φτάςει ςτον χριςτθ. Για παράδειγμα, μια ipermarket ζχει 
ςυχνά είςοδο για πελάτεσ, είςοδο για υπαλλιλουσ και είςοδο για αγακά. ε αυτι τθν περίπτωςθ, 
είναι κεμελιϊδεσ να διευκρινιςτεί ποφ είναι ο χριςτθσ (αποδυτιρια, γραφεία, λωρίδεσ, γραφεία, 
γραφεία πλθρωμισ, κ.λπ.). 
 
ε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, εάν υπιρχε υπθρεςία αςφαλείασ ι εποπτείασ, κα ιταν απαραίτθτο 
να απαιτείται από τουσ ανκρϊπουσ να περιμζνουν το αςκενοφόρο ςτθν είςοδο που επικοινωνεί 
και να μεταφζρουν το προςωπικό διάςωςθσ μζχρι το χριςτθ. 
 
Είναι απαραίτθτο να υπενκυμίςουμε ότι ςτισ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ το τθλζφωνο κα μποροφςε 
να ςυνδεκεί με ζνα POS εξοπλιςμό (ςθμείο πϊλθςθσ) και κα μποροφςε να καταλιξει να είναι 
απαςχολθμζνοσ όταν υπενκυμίηει τθ λιψθ πρόςκετων πλθροφοριϊν. 
Σα γεγονότα ςυνζβθςαν ςτα εργατικά κτίρια. 
 
Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ των κτιρίων που εργάηονται, μπορεί ςυχνά να είναι αρκετι ςτισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ να βρουν πρόςβαςθ από τον δθμόςιο δρόμο, να γνωρίηουν το είδοσ τθσ 
εμπορικισ δραςτθριότθτασ και τθν πινακίδα (εργαςτιρια, εργαςτιρια, κ.λπ.). 
 
Ωςτόςο, είναι απαραίτθτο να εξεταςτεί το ενδεχόμενο επζκταςθσ οριςμζνων ειδϊν 
καταςκευαςτικϊν δραςτθριοτιτων και, ςτθν περίπτωςθ αυτι, είναι κεμελιϊδεσ να οριςτεί ςωςτά 
θ πρόςβαςθ και να ηθτθκεί θ βοικεια του προςωπικοφ. 
 
ε περίπτωςθ ναυπθγείων, είναι ςθμαντικό να υπογραμμιςτεί ότι δεν μπορεί να εξακολουκεί να 
υπάρχει ζνασ δρόμοσ ι ζνασ αρικμόσ ςπιτιοφ, επειδι δεν ζχουν ακόμθ ανατεκεί (για παράδειγμα 
ςε μια περιοχι υπό καταςκευι κτιρίων). τθν περίπτωςθ αυτι, είναι ςθμαντικό να δθμιουργθκεί 
ζνα ςθμείο ςυνάντθςθσ ςτθν πρόςβαςθ και να απαιτθκεί από τουσ εργαηόμενουσ ναυπθγείων να 
μεταφζρουν το προςωπικό διάςωςθσ ςτον χριςτθ. 
 
Σα γεγονότα ςυνζβθςαν ςτα κτιρια των ςχολείων. 
 
Ακόμθ και ςτα γεγονότα που ςυνζβθςαν ςτα κτίρια των ςχολείων μπορεί να είναι δφςκολο να 
ενταχκοφν ςτο χριςτθ για μθ εξειδικευμζνουσ χειριςτζσ. Ζνα ςχολείο μπορεί να ζχει εςωτερικζσ 
αίκουςεσ, διάδρομουσ, αίκουςεσ, εργαςτιρια, γυμναςτιρια, γραφεία και μερικζσ φορζσ καφενεία: 
είναι ςθμαντικό να ορίςουμε από τθν αρχι το είδοσ του τόπου όπου ςυνζβθ το ςυμβάν ζτςι ϊςτε 
να είναι ςαφζσ για το προςωπικό διάςωςθσ ςε ποια περιοχι μετάβαςθ. Ακόμθ και ςε αυτι τθν 
περίπτωςθ κα χρειαςτεί να ηθτιςω υποςτιριξθ από τουσ εργαηόμενουσ ςτα ςχολεία. 
 
Σα γεγονότα ςυνζβθςαν ςτα ακλθτικά κτιρια. 
 
ε περίπτωςθ ακλθτικϊν κτιρίων, εκτόσ από τθν πρόςβαςθ από τον δθμόςιο δρόμο, είναι 
απαραίτθτο να ηθτιςετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το γυμναςτιριο, το φαγθτό ι τθν 
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πιςίνα για να ςυμμετάςχετε. ε περίπτωςθ ιδιαίτερα μεγάλων ακλθτικϊν κτιρίων ι με πολλοφσ 
εςωτερικοφσ χϊρουσ (αποδυτιρια, ςάουνα, αίκουςεσ μαςάη κ.λπ.), είναι ςίγουρα χριςιμο να 
ηθτιςετε τθν υποςτιριξθ του προςωπικοφ του εξοπλιςμοφ. 
 
Σα γεγονότα ςυνζβθςαν ςε άλλα μζρθ. 
 
Όλα τα κτίρια ι τμιματα αυτϊν που δεν περιλαμβάνονται ςτισ προαναφερόμενεσ τυπολογίεσ είναι 
"επιπλζον κζςεισ". Για παράδειγμα και γενικά ςε αυτι τθν κατθγορία υπάρχουν ιατρεία, 
νοςοκομεία, κεραπευτικζσ κοινότθτεσ, νοςοκομεία κ.α. Κτίρια των οποίων ο εντοπιςμόσ δεν είναι 
πολφ διαφορετικόσ από τουσ προθγοφμενουσ. 
 
Θ μεγάλθ διακφμανςθ των χαρακτθριςτικϊν κατθγορίασ αν και περιλαμβάνει όχι μόνο κτίρια αλλά 
και όλουσ τουσ μθ προςδιορίςιμουσ χϊρουσ. Για παράδειγμα, οι επεμβάςεισ ςτα βουνά, ςτο δάςοσ 
ι ςτουσ κακρζφτεσ νεροφ κεωροφνται παρεμβάςεισ ςε "επιπλζον μζρθ". 
 
 
Δεν είναι πρόκυμοι να απαρικμιςουν όλεσ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει αυτι θ τυπολογία κα 
αντιμετωπίςουν μόνο μερικά δείγματα μζρθ με ιδιόμορφα χαρακτθριςτικά. Σα ιδρφματα ςτα οποία 
ηθτείται θ βοικεια μποροφν να αλλάξουν ςφμφωνα με τα τοπικά πρωτόκολλα. 
ε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, όπωσ ιδθ ειπϊκθκε, εάν είναι δυνατόν, είναι χριςιμο να ζχουμε τθ 
ςυνοδεία ενόσ ατόμου που γνωρίηει τθ κζςθ του χριςτθ. 
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Σο μοντζλο ενόσ μοναδικοφ διαςυνδεδεμζνου διανομζα. 

 
 

 
 

Σρία τμιματα φφλαξθσ CO. Ο χειριςτισ ενόσ από τα ιδρφματα που απαντοφν ςτθν κλιςθ αναλαμβάνει το 
αίτθμα και ςυνεχίηει να παραμζνει ςε επαφι με τον χριςτθ. θ παρουςία των άλλων μελϊν του κεςμικοφ 
οργάνου διεγείρει τθν παροχι μιασ διεπιςτθμονικισ απάντθςθσ. 
 
Μια παρόμοια οργάνωςθ επιτρζπει τθ χριςθ μερικϊσ εκπαιδευμζνου προςωπικοφ. Σα κζματα είναι τθσ 
οργάνωςθσ (εφαρμογι κοινϊν διαδικαςιϊν μεταξφ των διαφόρων κεςμικϊν οργάνων) και των νομικϊν. 
 
Από τθν άποψθ του οργανιςμοφ, θ ςυνφπαρξθ των πυροςβεςτϊν και των ςωματοφυλάκων ςε μια 
μοναδικι αίκουςα επιχειριςεων ανοίγει ςφνκετα ςενάρια. αν και δεν υπάρχουν λόγοι να πιςτεφουν ότι 
μποροφν να εφαρμόςουν κοινζσ διαδικαςίεσ ςτθν ΕΕ 
αίκουςα επιχειριςεων. 
 
Θ μεταφορά τθσ αλυςίδασ επιβίωςθσ κζτει τα κεμζλια για τθν ενίςχυςθ του αδφναμου δακτυλίου τθσ 
ίδιασ αλυςίδασ που είναι ςίγουρα θ κλιςθ διάςωςθσ μζςω των τριϊν παγκοςμίωσ γνωςτϊν λειτουργιϊν: 
 
1. Εντοπιςμόσ του ςτόχου και αξιολόγθςθ τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και του μεγζκουσ. 
2. Αποςτολι του οχιματοσ ι τθσ εναλλακτικισ απάντθςθσ. 
3. Διαχείριςθ οδθγιϊν πριν από τθν άφιξθ (IPA). 
 
Οι ςυνικεισ διαδικαςίεσ χριςθσ CO για τον εντοπιςμό των αιτθμάτων και θ χριςθ τθλεφωνικϊν οδθγιϊν 
για τθν παροχι ςτουσ χριςτεσ που περιμζνουν τθν άφιξθ των οχθμάτων διάςωςθσ είναι ςιμερα μια 
τυποποιθμζνθ ιδιότθτα θ χρθςιμότθτα τθσ οποίασ αναγνωρίηεται παγκοςμίωσ είτε ςτον τομζα τθσ υγείασ 
είτε ςε τομείσ τεχνικισ και δθμόςιασ αςφάλειασ. 
 
τθν Λταλία, εξακολουκεί να υπάρχει πρόβλθμα να μοιράηονται και να ςυγχωνεφουν το κατακερματιςμζνο 
ςφςτθμα 118. μασ κάνει να απζχουμε ακόμθ από μια ενιαία φιλοςοφία τθσ εργαςίασ: αν από τθν άλλθ οι 
διαφορζσ διαδικαςιϊν μποροφν να βγουν ανεξάρτθτα από τισ κοντινζσ περιοχζσ (ι ακόμα και τισ 
επαρχίεσ), από τθν άλλθ πλευρά, θ εξζλιξθ του ιατροφ ζκτακτθσ ανάγκθσ δεν ευκυγραμμίηεται με τθν 
επζκταςθ τθ νζα ψθφιακι κουλτοφρα. 
 
Οι εκφραςμζνεσ ζννοιεσ ζχουν ςθμαντικι ιςχφ ςτθ ςυνεχι ενθμζρωςθ ςτθν οποία πρζπει να αναφζρονται 
οι εμπειρογνϊμονεσ του ςυςτιματοσ: ERC, AHA, ILCOR, μόνο μερικοί από τουσ πιο γνωςτοφσ 
επιςτθμονικοφσ οργανιςμοφσ, διαδίδουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ και προςανατολιςμοφσ ανά πενταετία, 
ακόμθ και αν υπάρχουν κάποια πεδία, όπωσ το νόμο, με μεγαλφτερθ ςτακερότθτα ςτο μακροπρόκεςμο. 
Θ δραςτθριότθτα των ςυςτθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ του εδάφουσ ςυχνά εξαρτάται από τθ δράςθ των 
πυροςβεςτϊν και των αςτυνομικϊν. όλεσ οι υπθρεςίεσ κζτουν το άτομο ςτθ μζςθ των δικϊν του ςτόχων 
και επίςθσ διαφζρουν από τισ ςτολζσ, τισ διαδικαςίεσ και τισ ικανότθτεσ, οι μθχανιςμοί ενεργοποίθςισ 
τουσ είναι οι ίδιοι. Αποκτά τθν ανάγκθ επικοινωνίασ και ενςωμάτωςθσ των ςχετικϊν ικανοτιτων με 
υψθλότερο τρόπο ςε ςχζςθ με το παρελκόν, προκειμζνου να αποφευχκοφν καταχριςεισ, εμπόδια και 
λάκθ ςφμφωνα με μια κοινι φιλοςοφία παρζμβαςθσ. Επιπλζον, αυτό δεν είναι μια καινοτομία! 
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