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Γενικά αποτελέςματα / ςυμπεράςματα από την έρευνα 

Μια ειδικι ζρευνα για τουσ τθλεφωνθτζσ 112 πραγματοποιικθκε ςε 

όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Κφπρου κατά τουσ μινεσ Σεπτζμβριο, Οκτϊβριο 

και Νοζμβριο. Οι μζκοδοι που χρθςιμοποιικθκαν για τθ διεξαγωγι τθσ 

ζρευνασ ιταν μζςω προςωπικϊν ςυνεντεφξεων, μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου, και μερικζσ φορζσ μζςω τακτικοφ ταχυδρομείου. Η 

ομάδα ςτόχοσ ιταν οι κάτοχοι κλιςεων γφρω από τθν Κφπρο από τον 

δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα ςε ςχετικά επαγγζλματα, όπωσ 

αςτυνομικοί, πυροςβζςτεσ, νοςθλευτικό προςωπικό και οριςμζνοι 

εκπαιδευτζσ αυτϊν των επαγγελμάτων. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα 

άτομα που λαμβάνουν κλιςεισ είναι γενικά όςοι τυχαία 

δραςτθριοποιοφνται ςτο κακικον τθσ μονάδασ τουσ. Καταφζραμε να 

φτάςουμε περίπου 205 ςυμμετζχοντεσ για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ 

μασ και καταφζραμε να λάβουμε 202 απαντιςεισ. Αυτόσ ιταν ζνασ 

ςχετικά υψθλόσ αρικμόσ για τθν Κφπρο και ζπρεπε να διερευνιςουμε 

εκτενϊσ επαγγελματίεσ του ιδιωτικοφ τομζα και ΜΚΟ που διζκεταν 

μονάδεσ αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ προκειμζνου 

να φκάςουν ςτον αρικμό των 200 ερωτθματολογίων. Από τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ προζκυψαν οριςμζνα βαςικά 

ςυμπεράςματα. Τα οποία αναλφονται λεπτομερϊσ ςτθν επόμενθ 

παράγραφο 
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Σφντομη Ανάλυςη των Αποτελεςμάτων τησ Έρευνασ 

1. Η ζρευνα ζχει αναμφίβολα δείξει ότι οι περιςςότεροι από τουσ 

ερωτθκζντεσ, με μικρζσ εξαιρζςεισ, ζχουν μια μορφι ι μορφζσ 

άγχουσ που φυςικά αλλθλοςυνδζονται με τθ δυςκολία ςτθν 

εργαςία. Είναι το είδοσ τθσ δουλειάσ που αφενόσ κεωρείται 

ςθμαντικό, χριςιμο με μεγάλθ ευκφνθ και από τθν άλλθ 

επιβαρφνει από μόνο του το μυαλό. Αυτό που κάνει αυτό το 

επάγγελμα πιο ανεκτό είναι θ ομαδικι εργαςία και θ οργάνωςθ. 

Οι ερωτθκζντεσ τθσ ζρευνασ πιςτεφουν γενικά ότι το ζργο τουσ 

είναι αρκετά ςθμαντικό. 

 

2. Ωςτόςο, θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα αυτι 

αναγνωρίηει ότι το επάγγελμα αυτό είναι αγχωτικό. Με μεγάλθ 

ανθςυχία και με πολφ τοξικό άγχοσ υπάρχουν περιπτϊςεισ 

(κλιςεισ) όπου οι περιπτϊςεισ ςχετίηονται με το κάνατο. Τζτοιεσ 

περιπτϊςεισ αντιμετωπίηονται ι μπορεί να κεωροφνται 

τραυματικζσ. Η ζρευνα ζχει καταδείξει ότι οι ςυμμετζχοντεσ 

αιςκάνονται ςίγουροι και ικανοί να αντιμετωπίςουν τισ κλιςεισ 

που είναι δφςκολεσ και μόνο ςπάνια ζρχονται να αντιμετωπίςουν 

κρίςιμεσ καταςτάςεισ που προκαλοφν μεγάλεσ ανθςυχίεσ και 

δυςκολίεσ. Επίςθσ θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων 

κεωρεί ότι θ ςυνεχισ ψυχολογικι εκπαίδευςθ για τισ 

επιχειριςεισ είναι απαραίτθτθ ςε αυτό το πεδίο τθσ επιχείρθςθσ. 

 

 

3. Οι ςυμμετζχοντεσ παρακολουκοφν ςυνεχι κατάρτιςθ ςε τεχνικζσ 

πτυχζσ, όπωσ θ μάκθςθ για καλφτερθ αποκρυπτογράφθςθ 

ψεφτικων κλιςεων ι για προτεραιότθτα ςτισ κλιςεισ ζκτακτθσ 
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ανάγκθσ ωσ μεγάλθ ανάγκθ ςε αυτό το επάγγελμα. Οι 

ςυμμετζχοντεσ ζχουν ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία μια 

ζντονθ κατανόθςθ για να ςυμβαδίηουν με όλεσ τισ τελευταίεσ 

εξελίξεισ ςτον τομζα. Ζχουν αντίλθψθ για το γιατί υπάρχει πάντα 

θ ανάγκθ για καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ κατάρτιςθ. Αυτό 

δείχνει ςαφϊσ ότι δεν υπάρχει  θ άποψθ ότι κάποιοσ 'γνωρίηει τα 

πάντα’. Στθν πραγματικότθτα, υπάρχει εκτίμθςθ για καινοτόμεσ 

τεχνικζσ. 

 

4. Φαίνεται επίςθσ ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν μια ςαφϊσ 

ξεκάκαρθ κατανόθςθ του κατά πόςο ο μζςοσ όροσ κλιςεων που 

λαμβάνουν μπορεί να είναι ψεφτικοσ, λάκοσ, κρίςιμοσ κλπ. Ζχουν 

αναπτφξει μια διαιςκθτικι κατανόθςθ του τι πρζπει να 

περιμζνουν εντόσ μιασ εβδομάδασ. Για παράδειγμα, τα τροχαία 

ατυχιματα αποτελοφν το μεγαλφτερο μζροσ των κλιςεων που 

ακολουκοφνται από τθν ενδοοικογενειακι βία κ.λπ. 

 

5. Οι ερωτϊμενοι κατανοοφν ςαφϊσ τθν ανάγκθ για εποπτεία ςτθ 

γραμμι εργαςίασ τουσ. Μόνο μια μειοψθφία των ςυμμετεχόντων 

το κεωροφν περιττό. 

  

6. Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ δεν εκφράηουν πραγματικό φόβο 

για να ειςζλκουν ι να αςχολθκοφν με ανκρϊπουσ ςε κρίςιμεσ 

καταςτάςεισ. Υπάρχει θ προκυμία να αςχολθκοφν με τουσ 

καλοφντεσ ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ. Είναι εφκολο να 

υποκζςουμε ότι οι αποςτολείσ μποροφν να το αντιλθφκοφν ωσ 

μια πρόκλθςθ να μάκουν πϊσ να αντιμετωπίηουν 
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αποτελεςματικά τουσ καλοφντεσ, που είναι πολφπλοκεσ και 

δφςκολεσ περιπτϊςεισ. 

 

7. Είναι επίςθσ διαφανζσ ότι οι ςυμμετζχοντεσ κεωροφν ότι θ 

δουλειά τουσ είναι πολφ ςθμαντικι και ότι με τθ ςειρά τουσ 

μπορεί να ςωκοφν ηωζσ. Στθν πραγματικότθτα, μπορεί εφκολα να 

παρατακεί θ κατανόθςθ για τθν ανάγκθ αυτισ τθσ εργαςίασ και 

του ρόλου τθσ ςτθν κοινωνία. 

 

8. Η πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων εξζφραςε επίςθσ τθν ανάγκθ 

να γίνει το επάγγελμά τουσ πιο ξεχωριςτό από μόνο του. Ότι 

υπάρχει ανάγκθ θ εκπαίδευςθ να γίνει ι να κεςμοκετθκεί ςχεδόν 

ςαν ειδικι κατάρτιςθ. Υπάρχει προφανϊσ θ πεποίκθςθ ότι 

πρζπει να γίνει πιο ςυγκεκριμζνθ και με μεγάλθ εμβζλεια ςε όλεσ 

τισ πτυχζσ που αφοροφν αυτό το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα. Η 

εκπαίδευςθ του αποςτολζα πρζπει να εξελιχκεί ςε ζνα πιο 

ςφνκετο και ςε βάκοσ τφπο ςχολικισ εκπαίδευςθσ, όπου όλεσ οι 

παράμετροι κα μελετθκοφν πλιρωσ, όπωσ ζδειξαν τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. 

 

9. Τα αποτελζςματα των ςυμμετεχόντων δείχνουν ςαφϊσ ότι 

όποιοσ αςχολείται με αυτό το επάγγελμα πρζπει να ζχει ςτθν 

προςωπικότθτα του ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, όπωσ 

ενςυναίςκθςθ, κατανόθςθ, θρεμία και ακραία υπομονι. 

Αναγνωρίηουν ότι αυτι θ εργαςία απαιτεί μια ςυγκεκριμζνθ 

προςωπικότθτα. Με άλλα λόγια, όποιοσ κάνει αυτιν τθν εργαςία 

πρζπει να διακζτει αυτά τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ςτον 

χαρακτιρα του. Δεν μποροφν όλοι οι άνκρωποι να εκπαιδευτοφν 
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για αυτι τθ δουλειά, επειδι τα λάκθ κα ςυμβοφν και δεν μπορεί 

ο κάκε άνκρωποσ να χειριςτεί το άγχοσ και τθν πολυπλοκότθτα 

τθσ εργαςίασ. 

  


