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πκπέξαζκα: 

Σν παξώλ έγγξαθν Αλαθνξά Έξεπλαο έρεη εμάγεη θάπνηα ζνβαξά επξήκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ όιε ιεηηνπξγία ηνπ Παγθύπξηνπ Αξηζκνύ Έθηαθηεο Αλάγθεο 112 ζηε Κύπξν. 

Σν ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη ππάξρεη ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ηεο 

Κύπξνπ πνπ – δπζηπρώο – δελ γλσξίδεη γηα ηελ ύπαξμε ηνπ, θαη σο εθ ηνύηνπ, γηα 

ηελ αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γξακκήο Έθηαθηεο Αλάγθεο. Δπηπξόζζεηα, ε παξνύζα 

Αλαθνξά απέδσζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο θαη πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαζία ηνπ επαγγεικαηηθνύ ξόινπ ησλ θαηόρσλ θιήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε θαιύηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε γηα όια ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

αλάγθε, ηδίσο εθείλα πνπ αθνξνύλ ηνλ ζάλαην θαη / ή ηε βία ζε Οπνηαδήπνηε 

κνξθή. Η ζπλερήο αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηώλ ηνπ θιάδνπ απνηειεί βαζηθό 

ζηνηρείν ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο γξακκήο έθηαθηεο αλάγθεο 112. 

Η ππνζηήξημε όισλ ησλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα απνηειέζεη 

βαζηθό ζηνηρείν απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, θαζώο ε απμαλόκελε αλάγθε γηα βνήζεηα 

απαηηεί κηα ηέηνηα επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε. 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γέθηεο Κιήζεσλ 112. Γξακκή Έθηαθηεο Αλάγθεο, Δπξσπατθή 

Έλσζε, Τπνζηήξημε, Δπαγγεικαηηθέο Τπεξεζίεο, Κύπξνο, eΤγεία, Δπηθνηλσλία, 

Αλάπηπμε, Αλαθνξά.  
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1. Ειζαγφγή 

Η ηξέρνπζα Αλαθνξά ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε απφ ηελ Rivensco 

Consulting θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ έξγνπ "Έλα ιεπηφ κπνξεί λα 

ζψζεη κηα δσή" 2015-2017 ". Η Αλαθνξά αθνξά ηνλ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 

112 ζηελ Κχπξν θαη ε εμέιημή ηεο έρεη απνθαιχςεη φηη ζηελ Κχπξν ππάξρεη 

εθηεηακέλε δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο έρνπλ αλαπηχμεη εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθηεζεί επξεία γλψζε απφ ην θνηλφ, σζηφζν απηφ δελ έρεη επηηεπρζεί θαη 

επνκέλσο ε γλψζε ηνπ θνηλνχ ζεσξείηαη φηη παξακέλεη πεξηνξηζκέλε. 

 

Δπηπιένλ, ε Αλαθνξά απνθαιχπηεη επίζεο φηη, παξά ηηο ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο, 

ειάρηζηα έρνπλ επηηεπρζεί γηα λα ελεκεξσζεί ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή 

ιεηηνπξγία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο γξακκήο έθηαθηεο αλάγθεο 112. Όπσο 

αλαθέξεη ε έθζεζε, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ 

γλσξίδεη φηη ν αξηζκφο είλαη δηαζέζηκνο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα μεπεξαζηνχλ αλεπηζχκεηεο 

θαηαζηάζεηο ελψ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή ρψξα. 

 

Ο αξηζκφο 112 έθηαθηεο αλάγθεο εηζήρζε αξρηθά ην 1991, θαζηζηψληαο ηνλ 

πξσηνπνξηαθή θίλεζε γηα ην δηάζηεκα εθείλν. Απφ ην 1991, ε γξακκή έθηαθηεο 

αλάγθεο 112 έρεη θαηαζηεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα φινπο ζρεδφλ ηνπο 500 

εθαηνκκχξηα πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η ρξεζηκφηεηά ηνπ εθηείλεηαη ζε 

κεγάιν αξηζκφ ππεξεζηψλ φπσο ε αζηπλνκία, ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, νη 

ηαηξηθέο θαη παξαταηξηθέο ππεξεζίεο. Τν άξζξν 1 ηεο απφθαζεο 91/396 / ΔΟΚ 

πνπ είρε αξρηθά ζεζπίζεη ην 112 δηέηαμε ηα εμήο:
1
 ‘Άξζξν 1 1.  

                                                           
1
COUNCIL DECISION of 29 July 1991 on the introduction of a single European emergency call number (91 

/396/EEC). Official Journal of the European Communities No L 217/31 
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Τα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη ν αξηζκφο 112 εηζάγεηαη ζε δεκφζηα 

ηειεθσληθά δίθηπα θαζψο θαη ζε κειινληηθά ςεθηαθά δίθηπα νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαη δεκφζηεο θηλεηέο ππεξεζίεο, σο εληαίν επξσπατθφ αξηζκφ 

έθηαθηεο αλάγθεο. Ο εληαίνο επξσπατθφο αξηζκφο θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο 

εηζάγεηαη παξάιιεια κε νπνηνλδήπνηε άιιν πθηζηάκελν εζληθφ αξηζκφ θιήζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν." 

 

Η πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ απνηειεί ην πξψην βήκα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε Έλσζε ζα έρεη έλαλ εληαίν αξηζκφ έθηαθηεο 

αλάγθεο, παξά ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε ζην παξειζφλ ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία. 

 

Τν 112 δσξεάλ θιήζεο απφ νπνηνδήπνηε ηειέθσλν, θηλεηφ ή ζηαζεξφ, 

δηαζθαιίδεη φηη φινη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ έρνπλ εχθνιε θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζεκειηψδεο αξρή ηεο ηζφηεηαο 

ησλ αλζξψπσλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε δνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη ηψξα 

εμαζθαιηζκέλε ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Η Δπηηξνπή έρεη εθδψζεη πεξαηηέξσ 

νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο θαη ελεξγεί σο 

«κεζαίνο πξάθηνξαο» κεηαμχ ηειεθσληθψλ εηαηξεηψλ / θξαηψλ κειψλ ζε κία θαη 

νη πνιίηεο ηεο ΔΔ, αθεηέξνπ. 

 

2. Γραμμή Έκηακηης Ανάγκης 112 ζηη Κύπρο 

Ο παλεπξσπατθφο αξηζκφο 112 είλαη δηαζέζηκνο ζηελ Κχπξν ζε ζπλχπαξμε κε 

ηνλ ηνπηθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 199, ν νπνίνο παιαηφηεξα ήηαλ ν αξηζκφο 

έθηαθηεο αλάγθεο. Οη θιήζεηο πξνο ην 112 ελεξγνπνηνχληαη απφ φιεο ηηο 

ηειεθσληθέο γξακκέο θαη ηειέθσλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ελεξγφ αξηζκφ. Απαηηείηαη κέζνο φξνο 16 δεπηεξνιέπησλ γηα ηελ 

απάληεζε θάζε θιήζεο ζην 112. 
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Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη φηη νη θιήζεηο απαληψληαη ζε ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο: 

i. Διιεληθά 

ii. Αγγιηθά 

iii. Αξαβηθά 

iv. Ρσζηθά 

Γηαδηθηπαθή Έξεπλα ηνπ 2016
2
 ζρεηηθά κε ηελ εληαία αγνξά νηθηαθήο ηειεθσλίαο 

απνθάιπςε φηη ην 58% ησλ πνιηηψλ ηεο Κχπξνπ γλσξίδνπλ φηη ην 112 κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο παξάιιεια κε ην 199 σο ηνλ 

αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ Κχπξν. 

Έρνπλ επίζεο ζρεδηαζηεί θαη εθαξκνζζεί εηδηθέο δηαηάμεηο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε πξφζβαζή ηνπο ζηελ γξακκή έθηαθηεο 

αλάγθεο 112. Οη δηαηάμεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο δηεζλείο ππνρξεψζεηο
3
: 

 

i. Δηδηθφο εμνπιηζκφο παξέρεηαη ζηνπο ηπθινχο. 

ii. Οη θσθνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο ηειεθσληθνχο πειάηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπζθεπή Τειενκνηφηππνπ ή ην SMS. 

 

Η Αλαθνξά πεξηέρεη δηάθνξα θεθάιαηα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάιπζε 

κεζφδσλ έξεπλαο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ςπρνινγηθνχο θαη 

θνηλσληνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ. 

Απηνί νη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ γξακκψλ έθηαθηεο 

αλάγθεο ηεο Κχπξνπ θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

αλάπηπμε πξσηνθφιισλ πνπ θαζφξηδαλ ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπλνιηθήο 

                                                           
2
https://ec.europa.eu/digital-single-market 

3
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, with special regard to the Concluding Observations of 

the UN CRPD Committee (2015/2258(INI)) 

https://ec.europa.eu/digital-single-market
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ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ γξακκψλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπο. 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη θιήζεηο απαληψληαη απφ ην αζηπλνκηθφ ηκήκα
4
 θαη 

ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Όινη νη θνξείο είλαη κέιε 

ηεο αζηπλνκηθήο δχλακεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη θάζε ζρεηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο 

πξνέξρεηαη απφ ην ηκήκα εθπαίδεπζεο ηεο αζηπλνκίαο. 

3. Η Ειζαγφγή ηοσ 112 ζηη Κύπρο 

Η γξακκή 112 έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Κχπξνπ εηζήρζε θαηά θχξην ιφγν ην 

2009, σζηφζν δηαηεξήζεθε ην παξαδνζηαθφ 199 πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί 

ε πξφζβαζε ζην θνηλφ, ην νπνίν αγλννχζε ηελ χπαξμε ηνπ λενεηζαρζέληνο 

αξηζκνχ. Η εηζαγσγή ηνπ λένπ αξηζκνχ 112 αχμεζε επηζηεκνληθά ηε ρξήζε 

ηνπ
5
. Σχκθσλα κε ηνλ επίζεκν αξηζκφ ηεο Κππξηαθήο Σηαηηζηηθήο 

Υπεξεζίαο
6
, ην 90% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ είλαη ρξήζηεο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηνπο αλζξψπνπο λα έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηελ γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο 112. Έρνπλ δεκνζηεπζεί εηδηθά θπιιάδηα γηα 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηα νπνία είλαη επίζεο δηαζέζηκα ζηνλ πιεζπζκφ 

κέζσ δηαθφξσλ δεκνθηιψλ ηζηνηφπσλ.
7
 

 

Η ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε γηα κε Κππξίνπο πνπ 

δελ γλσξίδνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο γξακκήο έθηαθηεο αλάγθεο 112 θαη 

γλσξίδνπλ κφλν ηνπο ηνπηθνχο ηνπο αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο φπσο: 

 

 

                                                           
4
http://www.cyprusworld.eu/cyprus_emergency_numbers.html 

5
http://www.sos112.be/en/faq-112.html 

6
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

7
https://www.angloinfo.com/cyprus/how-to/cyprus-healthcare-emergencies 

http://www.cyprusworld.eu/cyprus_emergency_numbers.html
http://www.sos112.be/en/faq-112.html
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
https://www.angloinfo.com/cyprus/how-to/cyprus-healthcare-emergencies
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i. 999 γηα ην Ηλσκέλν Βαζίιεην 

ii. 999 γηα ηηο Βξεηαληθέο Βάζεηο ζηε Κύπξν                

iii. 911 γηα ηηο ΗΠΑ 

iv. 100 γηα ην Ιζξαήι                    

v. 112 γηα ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία 

Αλαθέξνληαη νη παξαπάλσ ρψξεο θαζψο έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπξηζηψλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ηελ Κχπξν πξνέξρεηαη απφ απηέο ηηο ρψξεο θαη ε εηζαγσγή απηψλ 

ησλ γισζζψλ απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα αζθάιεηαο γηα ηε ρψξα. 

 

Η ζεκεξηλή έθζεζε απνθαιχπηεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππάξρεη επξεία ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο χπαξμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο έθηαθηεο αλάγθεο 112, ζηελ Κχπξν ν αξηζκφο απηφο 

πεξηνξίδεηαη ζην 11%. 

Σχκθσλα κε ηελ Αζηπλνκία ηεο Κχπξνπ, νπνηαδήπνηε θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο 

πξνο ην 112 ζα δηνρεηεπζεί ζην απαξαίηεην ηκήκα, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί 

ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη λα εμαιεηθζνχλ νη θίλδπλνη. 

 

Έλαο πεξηεθηηθφο θαηάινγνο πνιιψλ γξακκψλ έθηαθηεο αλάγθεο πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ: 
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Πίλαθαο 1: Καηάινγνο εηδηθψλ αξηζκψλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε δηαθνξεηηθά πεδία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2: Αζηπλνκία 

 

Αμησκαηηθφο Υπεξεζίαο Τει: 1499 

Αζηπλνκία – Γξακκή ηνπ Πνιίηε Τει: 1460 

Αλαθνξά Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Τει: 1407 

 

Πίλαθαο 3: Ηιεθηξηθή Σξνθνδνζία 

 

Ηιεθηξηθέο Βιάβεο Τει: 1800 

Καηάλογορ ηηλεθυνικών απιθμών 

 

Τει: 11892 

 

Ναξθσηηθά - Μνλάδα επηβνιήο ηνπ λφκνπ γηα ηα 

λαξθσηηθά (εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο) 

Τει: 1498 

Ναπκυηικά - Υποζηήπιξη καηά ηηρ καηάσπηζηρ 

ναπκυηικών 

Τει: 1410 

Δηληηηπίαζη και πληποθοπίερ για ηα 

ναπκυηικά - Πληποθοπίερ για ηα ναπκυηικά 

και κένηπο ελέγσος δηληηηπιάζευν 

Τει: 1401 

 

Βία ζηην οικογένεια - Σύλλογορ για ηην 

ππόλητη και ηη σειπαγώγηζη ηηρ βίαρ ζηην 

οικογένεια 

Τει: 1440 

Γπαμμή βοήθειαρ για ηη νεολαία  

 

Τει: 1455 
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Ο πιήξεο θαηάινγνο ησλ αξηζκψλ έθηαθηεο αλάγθεο βξίζθεηαη ζηνλ αθφινπζν 

ζχλδεζκν
8
 

 

4. Πρφηόκολλο ηοσ 112 ζηη Κύπρο 

Η θχξηα απάληεζε κηαο θιήζεο 112 ιακβάλεη ρψξα ζην πεξηθεξεηαθφ 

αζηπλνκηθφ ηκήκα φπνπ έγηλε ε θιήζε. 

 

i. Τνπηθνί Αζηπλνκηθνί Σηαζκνί 

ii. Τπεξεζία Αζζελνθόξνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

iii. Ππξνζβεζηηθή                                                                          

iv. Αξρή Ηιεθηξηζκνύ                                                                       

v. Τδαηνπξνκήζεηα 

vi. Κέληξν ζπληνληζκνχ δηάζσζεο γηα αεξνπνξηθά θαη λαπηηθά αηπρήκαηα 

 

Τν Πξσηφθνιιν γηα ηνπο θαινχληεο ζηελ Κχπξν απνζθνπεί ζηε ζπγθέληξσζε 

ησλ αθφινπζσλ πιεξνθνξηψλ: 

 

i. Αξηζκφο ηειεθψλνπ απφ φπνπ θαιείηε 

ii. Αθξηβήο ηνπνζεζία (Οδφο,, αξηζκφο θιπ.) 

iii. Τχπνο θαη ζνβαξφηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

iv. Σηνηρεία / ζχκαηα (π.ρ. αξηζκφο, θχιν, ειηθία)  

v. Πξνζδηνξίζηε ηπρφλ θηλδχλνπο ή δπζθνιίεο πξνζέγγηζεο ηεο ζθελήο 

Η έλλνηα ηνπ πξσηνθφιινπ πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θαινχληνο 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη βνήζεηα εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, νη αξρέο ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ηξηγσληθνχ ηχπνπ, 

φπσο πιεξνθνξίεο απφ άιια άηνκα πνπ αλαθέξνπλ ην ίδην πεξηζηαηηθφ, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε. 

                                                           
8
http://www.nicosia24.com/index.php/emergency-telephone-numbers-in-cyprus 

http://www.nicosia24.com/index.php/emergency-telephone-numbers-in-cyprus
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4.1. Πόηε πξέπεη λα θαιείηε ην 112; 

Η γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο 112 πξέπεη λα θαιείηαη κφλν εάλ είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηε θαη ζε πεξηπηψζεηο φπσο: 

i. Υπεξεζίεο αζζελνθφξσλ, 

ii. Γηα ηελ ππξνζβεζηηθή ή ηελ αζηπλνκία 

iii. Αλ είζηε ν ίδηνο ν ζχκα ή έρεηε δεη έλα ζνβαξφ ζπκβάλ 

iv. Όηαλ βιέπεηε θσηηά ή δηάξξεμε ζε έλα θηήξην  

 

4.2. Γελ πξέπεη λα ηειεθσλήζεηο ζην 112 

Γηα: 

i. Πιεξνθνξίεο θπθινθνξίαο 

ii. Μεηεσξνινγηθή ελεκέξσζε, ή 

iii. Οπνηεζδήπνηε άιιεο γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Οη πεξηηηέο θιήζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξή ππεξθφξησζε δηθηχνπ, ε 

νπνία κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε πξαγκαηηθή 

αλάγθε. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην παξειζφλ άηνκα πνπ δελ δηαζέηνπλ θάξηα 

SIM έρνπλ θαηαρξαζηεί ηα δίθηπα ηνπ δηθηχνπ 112 φπσο ην Βέιγην, ε Κχπξνο, ε 

Γαιιία, ε Σινβελία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην απνθάζηζαλ λα κπινθάξνπλ 

θιήζεηο 112 απφ θηλεηά ηειέθσλα ρσξίο θάξηα SIM. 

Πέξαλ ηεο θαηαρψξηζεο ησλ αξηζκψλ έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη βξεηαληθέο βάζεηο ηεο SBA ζηελ Κχπξν 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηνπο δηθνχο ηνπο αξηζκνχο θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζην 

λεζί, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε βνήζεηα ζε 

πεξίπησζε απξφβιεπηεο έθηαθηεο αλάγθεο
9
.  

                                                           
9
Accessing 112 Emergency Services in the SBA and the Republic of Cyprus 
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Τν ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ έγγξαθν παξέρεη κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο θαη, επηπιένλ ηνπ 112 πνπ 

είλαη ‘Παλεπξσπατθφο αξηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο’, ν αξηζκφο 1443 έρεη επίζεο 

δεκηνπξγεζεί γηα λα παξέρεη βνήζεηα ζε ζπκβάληα πνπ δελ αθνξνχλ έθηαθηεο 

αλάγθεο . Τν έγγξαθν παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, 

είηε δνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είηε απιψο ηαμηδεχνπλ.
10

 Δπηπιένλ, δίλεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο Κππξίνπο ππεθφνπο πνπ δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή θαζψο 

νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σε κηα ζεκαληηθή εξγαζία πνπ εθπφλεζε ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο θαη ην Ννζνθνκείν Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ
11

 

παξνπζηάδεηαη κηα αλαζθφπεζε ηξηψλ ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζηελ Κχπξν. Τν έγγξαθν επηθεληξψλεηαη ζηα εμήο: 

 

1. Τν Σρέδην Αζζελνθφξνπ θαη Έθηαθηεο Αλάγθεο 112 πνπ απνζθνπεί ζηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξεχζηκνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζα επηηξέςεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

δηεπθνιχλνληαο ηηο ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο. Τν έξγν βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Τν έξγν ζηνρεχεη 

επίζεο λα επηθεληξσζεί ζηελ παξνρή πξνηεξαηνηήησλ (TRIAGE) ζηα 

ζχκαηα κε ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα 

απνθηήζνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

 

2. TELEGYN: Τειεπαζνινγία ζηνλ Γπλαηθνινγηθφ Καξθίλν [1], ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ 

γπλαηθνινγηθνχ θαξθίλνπ. Τν πξφβιεκα απηφ έρεη ιάβεη ηεξάζηηα 

δηάζηαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθά πξνγξάκκαηα 

                                                           
10

www.sbaadministration.org 
11

University of Cyprus, the Nicosia General Hospital, and the Archbishop Makarios Hospital:Experience with 
Healthcare Telematics in Cyprus Pattichis (2010) C.1; Kyriakou E. 1, Pitsillides A.1, Samaras G.1, Schizas C.N.1, 
Neophytou M.1, Antoniades A.2, Kouppis A.2, Tanos V.3, Jossif A.4 

http://www.sbaadministration.org/
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γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ 

εξγαζία, ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη "λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ηειεπαζνινγηθφ δίθηπν γηα ηνλ γπλαηθνινγηθφ θαξθίλν ην νπνίν ζα 

πξνζθέξεη δηαδηθηπαθέο δπλακηθέο ελδνεγρεηξεηηθέο θαη κεηεγρεηξεηηθέο 

δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ κηαο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ην δίθηπν γηα ηε κεηάδνζε βίληεν (ιαπαξνζθνπηθέο ζθελέο ), Αθίλεηεο 

εηθφλεο (εηθφλεο ηζηνπαζνινγηθψλ δεηγκάησλ) θαη θιηληθά δεδνκέλα." 

(ζει.1) 

 

3. Τν DITIS απνηειεί ην ηξίην θαη ην ηειηθφ ζρέδην πνπ εμεηάζηεθε ζην 

πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγγξάθνπ. Τν DITIS απνηειεί έλα 

πξσηνπνξηαθφ έξγν, θαζψο επηθεληξψλεηαη ζην θξίζηκν ζηνηρείν ηεο 

επηθνηλσλίαο, ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

ζχγρξνλεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο. Τν έξγν επηθεληξψλεηαη ζηελ εμάιεηςε ηνπ 

ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε 

θαξθίλν θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, αθελφο, θαη ησλ ηαηξψλ ζηελ άιιε 

πιεπξά. Τν DITIS είρε κεγάιν αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ 

κε θαξθίλν θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη γηααπηφ ην έξγν έρεη θαηαηαγεί 

ζηα θνξπθαία 25 απφ έλα ζχλνιν 179 ζρεδίσλ ηεο ΔΔ. 

 

Τν ηειηθφ ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηελ πξναλαθεξζείζα Βίβιν είλαη φηη 

έρνπλ γίλεη πνιιά γηα ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ, αιιά κπνξνχλ 

λα γίλνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα θαη απηφ απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ηφζν ηνπ δεκφζηνπ 

φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αθφκε θαη ησλ εζεινληηθψλ ΜΚΟ. Όπσο αλαθέξεη 

ην βηβιίν, «ε Κχπξνο ζα πξέπεη λα επηηαρχλεη ην ξπζκφ ηεο ζηελ ηαηξηθή 

πιεξνθνξηθή θαη ηελ ηειεκαηηθή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα λα σθειήζεη 

νιφθιεξν ηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο επηηξέπνληαο έηζη ηελ παξνρή 

θαιχηεξεο ππεξεζίαο ζηνλ πνιίηε» (ζει.2)  
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Μηα πξφζθαηε θνηλή έθζεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (2014) νδήγεζε ζηα αθφινπζα επξήκαηα ηα νπνία 

ζεσξνχληαη θξίζηκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο έθηαθηεο αλάγθεο 112:
12

 

 

i. Οη ηαρείεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο (ΤΠ) θαη ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζηε ζχγθιηζε (ηειεκαηηθή) έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε ελφο νινθαίλνπξηνπ ηχπνπ πξνζέγγηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

ην δηάζεκν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πγείαο. Η έξεπλα έρεη πξνηείλεη λένπο 

ηξφπνπο πξνψζεζεο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επέθηαζεο ησλ «κεηξήζεσλ αμηνιφγεζεο γηα ηα έμππλα ζπίηηα (SHS). 

ii. Με ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζνδνινγηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε 

ζηηο ππεξεζίεο θαη ζα παξάζρνπλ επίζεο ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο πγείαο λέεο παξακέηξνπο πνπ βαζίδνληαη ζε ηφληα, νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη θξίζηκεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη εθαξκνγή ζην πξαγκαηηθφ 

πεδίν κάρεο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. Απηέο νη παξάκεηξνη είλαη 

"Δκπηζηεπηηθφηεηα, αζθάιεηα, δηαζεζηκφηεηα, επθνιία αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ, δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο" (ζει.247) 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Υπεξεζηψλ Υγείαο ηεο Κχπξνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ρξήζεο εμειηγκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ Υγείαο (ΠΣΥ), θαίλεηαη φηη 

έρνπλ επηηεπρζεί πνιχ ιίγα θαη ην πξφγξακκα ζεσξείηαη απνηπρία παξά ηελ ζαθή 

αλαγλψξηζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ζηελ Κχπξν Σχκθσλα κε ην νπνίν: "Η 

Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί έλαλ επξσπατθφ ρψξν ειεθηξνληθήο πγείαο", ελψ 

ζπληνλίδεη δηαθνξεηηθέο δξάζεηο θαη δηεπθνιχλεη ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ζρεηηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε θαιχηεξσλ ιχζεσλ θαη ηε 

δηάδνζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ.’
13

 

 

                                                           
12

Evaluation Metrics for eHealth Services and Applications within Smart Houses Context 
file:///D:/ACADEMIC/ERASMUS%20MP/Evaluation%20Metrics_final_55970245.pdf 
13

http://www.moh.gov.cy/moh/cbh/cbh.nsf/page20_en/page20_en?OpenDocument&print© 2013 - 2014 
Ministry of Health - Republic of Cyprus, N.C.P. on the application of Patients' Rights on Cross Border Healthcare 

file:///D:\ACADEMIC\ERASMUS%20MP\Evaluation%20Metrics_final_55970245.pdf
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Πνιιά πεξηζζφηεξα πξέπεη λα γίλνπλ θαη νη πεξηζζφηεξνη επαγγεικαηίεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο ππνζηεξίδνπλ ζζελαξά φηη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε κπνξεί λα 

γίλεη κφλν κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο. 

 

5. Σο ύζηημα Πληροθοριών Τγείας ηοσ Τποσργείοσ Τγείας 

 

5.1. ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ Τγείαο (ΠΤ)  

 

Τν Σχζηεκα Πιεξνθνξηψλ Υγείαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο μεθίλεζε ην 1989 

σο ζπλ-έξγν κεηαμχ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

Γξαθείνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (EMRO) ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Υγείαο (ΠΟΥ). 

 

Απφ ηφηε, πνιιέο άιιεο εκεξνκελίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο νξφζεκν γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε φπσο ε ζπλάληεζε ηνπ 2013
14

 ζηελ νπνία ν ηφηε ππνπξγφο 

Υγείαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θηινμέλεζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ΠΟΥ 

ζηελ νπνία: ‘Ο Υπνπξγφο θαη ν ΠΟΥ ζπκθψλεζαλ ζε κηα ζεηξά Σπγθεθξηκέλα 

βήκαηα γηα ηελ επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Υγείαο 

(Π.Ο.Υ.) γηα λα ζπλδξάκεη ην Υπνπξγείν ζηελ εθπφλεζε απνθάζεσλ πνιηηηθήο 

πνπ βαζίδνληαη ζε ηεθκήξηα θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ Ο ΠΟΥ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Παγθφζκηα Τξάπεδα ζηελ Κχπξν. 

Οη ελέξγεηεο απηέο επέηξεςαλ ηελ απφθηεζε εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη 

ηερλνγλσζίαο απφ θνξπθαίεο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΠΣΥ.’ 

Ψο αθνινπζία απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζζελψλ (ΣΓΑ) 

αλαπηχρζεθε σο πηινηηθφ πξφγξακκα ην 1991 κε έδξα ην Ννζνθνκείν 

Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ ΙΙΙ ζηε Λεπθσζία.  
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WHO meeting with the Ministry of Health in Cyprus 
http://www.euro.who.int/en/countries/cyprus/news/news/2013/10/who-meeting-with-the-ministry-of-health-
in-cyprus 
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Τν πξφγξακκα νινθιεξψζεθε επηηπρψο ην 1993 θαη ε αμηνιφγεζε απφ ηελ ΠΟΥ 

θαη ην Υπνπξγείν Υγείαο ζηελ Κχπξν ήηαλ ζεηηθή. Με βάζε ην πηινηηθφ 

πξφγξακκα, ε PAS ηδξχζεθε πεξαηηέξσ ζε φια ηα κεγάια λνζνθνκεία ηεο 

Κχπξνπ παξέρνληαο ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο αζζελείο κεγάιε ππνζηήξημε 

πνπ νδεγεί ζε θαιχηεξε απφδνζε. 

 

Δθηηκάηαη φηη κέρξη ην 2007 έρνπλ εθπαηδεπηεί απφ φια ηα λνζνθνκεία "760 

ππάιιεινη, ην 80% απφ απηνχο είλαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, πεξίπνπ ην 20% 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη κηθξφο αξηζκφο απφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ"
15

. Ψζηφζν, ε 

πξφζθαηε ηξαπεδηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ έπιεμε καδηθά ηε ρψξα 

νδήγεζε ζηε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο. Ψο εθ ηνχηνπ, 

δελ κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ πεξαηηέξσ έγθπξα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζνχλ ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έθζεζεο 

 

Σε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, ην Υπνπξγείν Υγείαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζρεδίαζε, αλέπηπμε θαη ηειηθά 

πινπνίεζε έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία ινγηζκηθνχ γηα έλα 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Υγείαο (IHCIS). Τν ζχζηεκα 

εθαξκφζηεθε ηειηθά ζε πνιιά λνζνθνκεία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο 

θαη ζην Νέν Γεληθφ Ννζνθνκείν ηεο Ακκνρψζηνπ.  

 

Τν IHCIS απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο 13 ελφηεηεο: 

1. Γηαρείξηζε Αζζελψλ, 

2. Ηιεθηξνληθφ αξρείν πγείαο, 

3. Δηζαγσγή παξαγγειίαο λνζνθνκείσλ, 

4. Κιηληθφ Δξγαζηήξην, 
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Selected eHealth Applications inCyprus from theTraining Perspective (2007) A. Jossif1, C. S. Pattichis2, M. 
Kyriakides3, A. Pitsillides2, E. Kyriacou 2, M. Dikaiakos 
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5. Αθηηλνινγία / PACS, 

6. Τηκνιφγεζε,  

7. Έιεγρνο απνζεκάησλ, 

8. Γηαρείξηζε ζπληαγψλ, 

9. Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, 

10. ΤξάπεδαΑίκαηνο, 

11. Έμππλε Κάξηα Υγείαο, 

12. Ιζηνπαζνινγία θαη 

13. Κσδηθνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε θιηληθψλ φξσλ 

 

Τν πξφγξακκα έρεη κπεη ζε δηαδηθαζία θπιηφκελεο αμηνιφγεζεο ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε παξαθνινχζεζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηνχλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα δηφξζσζε. Η πξψηε αμηνιφγεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007 κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Τν πξφγξακκα ινγηζκηθνχ 

ππνζηεξίδεηαη απηή ηε ζηηγκή απφ εηδηθνχο πιεξνθνξηθήο απφ ηε IBM θαη ηε 

SAP.
16

 

 

Η Γηεπζπληήο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο Δύε Γηαπάηνπ 

δήισζε όηη: ‘Ο ζπλδπαζκόο ησλ ζπκβνπιώλ θαη ησλ ηερληθώλ δεμηνηήησλ ηεο 

IBMGlobalBusinessServices, πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηηο ηερλνινγίεο δηαθνκηζηή 

IBMSystemx, καο βνήζεζε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα νινθιεξσκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή ιύζε πνπ ζα ζπλδπάδεη ηόζν SAP όζν θαη κε SAP Δθαξκνγέο πνπ 

βειηηώλνπλ δξακαηηθά ηελ ηθαλόηεηά καο λα πξνζθέξνπκε απνηειεζκαηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Κύπξνπ’ (ζει.2). 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 πάλσ από 320.000 αζζελείο είραλ εμππεξεηεζεί κέζσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ. 

 

                                                           
16

Cyprus Ministry of Health improves hospital services with IBM and SAP: http://www-
07.ibm.com/innovation/my/exhibit/documents/pdf/Cyprus%20Ministry%20of%20Health.PDF 
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5.2. Πξόγξακκα INTERREG III B Archimed: 

 

Δθηφο απφ ην HIS, αλαπηχρζεθε επηπξφζζεην πξφγξακκα ζε πηινηηθή βάζε ζην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Πάθνπ. Τν πξφγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

INTERREGIIIBArchimed
17

 κε ηίηιν "Μεζνγεηαθή Έξεπλα θαη Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε Intranet ζηηο Ιαηξηθέο θαη Βηνινγηθέο Δπηζηήκεο" είλαη έλα έξγν ην 

νπνίν αλαπηχρζεθε ιφγσ ηεο έληαμεο δπλάκεσλ κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κχπξνπ ζην Υπνπξγείν Υγείαο θαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πάθνπ. Τν 

πξφγξακκα εζηηάδεη ζηε ζπγθέληξσζε εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ 

απφ δηάθνξεο κεζνγεηαθέο ρψξεο φπσο ε Κχπξνο Διιάδα θαη ε Ιηαιία. Απηέο νη 

ρψξεο κνηξάδνληαη πνιιά θνηλά κε έλα ηζρπξφ πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν πνπ 

αλαπφθεπθηα επεθηείλεηαη ζε ηαηξηθά ζέκαηα. Τν πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί 

εμειηγκέλν δίθηπν intranet γηα λα κνηξαζηεί πιεξνθνξίεο, θαζηζηψληαο έηζη 

ρξήζηκν γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

6. Σηλεχαηρική έκηακηης ανάγκης: Προγράμμαηα AMBULANCE και 

EMERGENCY-112 

 

Η ηαηξηθή βνήζεηα δηαζεζηκφηεηαο κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε αγξνηηθέο ή απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Η παξνρή 

απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ ηειεταηξηθήο έθηαθηεο αλάγθεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ζπίηη είλαη ηα θχξηα πεδία ελδηαθέξνληνο ησλ έξγσλ AMBULANCEHC1001 θαη 

EMERGENCY-112 HC4027 πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κεξηθψο απφ ην Πξφγξακκα 

Δθαξκνγψλ Τειεκαηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο / DGXIII. Σηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο AMBULANCE ήηαλ ε αλάπηπμε θνξεηήο ζπζθεπήο ηειεταηξηθήο 

έθηαθηεο αλάγθεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε κεηάδνζε θξίζηκσλ βηνινγηθψλ 
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ζεκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαζψο θαη αθίλεηεο εηθφλεο ηνπ αζζελνχο κε 

ρξήζε ηνπ ζπλδέζκνπ GSM 

 

6.1. EMERGENCY-112, ην νπνία ήηαλ ε επέθηαζε ηνπ έξγνπ 

AMBULANCE, απνζθνπνχζε ζηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί κέζσ 

δηαθφξσλ επηθνηλσληαθψλ δεχμεσλ (δνξπθνξηθφ, GSM, POTS, ISDN, 

LAN θ.ιπ.) Πεξηιακβάλεη δχν δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο: i) Η κνλάδα 

αζζελνχο πνπ είλαη ε κνλάδα πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ αζζελή. Απηή ε 

κνλάδα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηφκαηα θαη έρεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο 

ιεηηνπξγίαο (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη). ii) Η 

κνλάδα ηνπ ηαηξνχ πνπ είλαη ε κνλάδα πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ εηδηθφ 

ηαηξφ. Απηή ε κνλάδα κπνξεί λα είλαη ζηαζεξή ή θηλεηή αλάινγα κε ηνλ 

ηφπν φπνπ βξίζθεηαη ν εηδηθφο γηαηξφο. Αθφκα εηθφλεο ηεο ζέζεο θαη 

ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο ζπιιακβάλνληαη κέζσ κηαο κηθξήο 

θάκεξαο θαη κεηαθέξνληαη. 

 

Τν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αμηνινγείηαη θαη επαιεζεχεηαη ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο 

ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κχπξνπ. Η αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο εμαζθάιηδαλ ηελ εγθπξφηεηά ηνπ 

θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Απηά ηα θξηηήξηα πεξηιάκβαλαλ δείθηεο ρξφλνπ, φπσο 

ρξφλνο κεηαθνξάο, ρξφλνο γηα έλαξμε ζεξαπείαο, ρξφλνο πξνο ζηαζεξνπνίεζε 

θ.ιπ., ζε ζπλνιηθά 100 πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε 

άιιεο 100 πεξηπηψζεηο ρσξίο ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ζπλαρζνχλ 

ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα. Απνδείρζεθε φηη ην ζχζηεκα παξέρεη ζεκαληηθή 

ππνζηήξημε ζηελ έγθαηξε θαη εμεηδηθεπκέλε λνζειεπηηθή λνζειεία αζζελψλ θαη 

ζηελ επείγνπζα πεξίπησζε επηβίσζεο.  
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Οη αζζελείο κε ζνβαξφ ή πνιιαπιφ ηξαχκα αμηνινγήζεθαλ θαιχηεξα, ελψ ε 

ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελνχο απειεπζέξσζε ην 

πξνζσπηθφ ησλ αζζελνθφξσλ νπνηαζδήπνηε γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπο βνήζεζε 

λα αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ πξαγκαηηθή πεξίζαιςε έθηαθηεο 

αλάγθεο.
18

 

 

Τν πξφγξακκα δηεχξπλε ηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο πνπ ήηαλ 

κεηαμχ 25-50 εηψλ θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπο ζε επίπεδν Υπνινγηζηψλ. Η αξρηθή 

εθπαίδεπζε δηήξθεζε πεξίπνπ 30 ιεπηά γηα αξράξηνπο θαη επεθηάζεθε ζε κία ψξα 

γηα άπεηξνπο ρξήζηεο. Αλ θαη ην ζχζηεκα αμηνινγήζεθε ζεηηθά απφ ηηο θππξηαθέο 

αξρέο, δελ έρεη αθφκε εθαξκνζηεί σο κέξνο ηνπ Κππξηαθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο. 

Απηφ αλακέλεηαη λα αλαζεσξεζεί ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαδφκελνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, θαζψο θαη έλα κέξνο ηεο αλαδσνγφλεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε έλα λέν 

πξφγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ArchimedINTERREGIIIB κε ηίηιν "Μηα 

νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειεπηθνηλσληψλ-πιαηθφξκα γηα 

ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Μεζνγείνπ"
19

 Πνπ πξφζθαηα απνλεκήζεθε ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ζην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Πάθνπ. 

 

7. DITIS: Αρτική σγειονομική περίθαλυη αζθενών με καρκίνο [8-11]
20

 

Σν DITIS είλαη έλα ζύζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη εηθνληθέο νκάδεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ νηθηαθή θξνληίδα αζζελώλ κε θαξθίλν ζηελ 

Κύπξν. Σν DITIS αλαπηύρζεθε αξρηθά γηα λα μεπεξαζηνύλ απνηειεζκαηηθά ηα 

εκπόδηα κεηαμύ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο βνήζεηαο κεηαμύ ηεο 

πνιπεπηζηεκνληθήο νκάδαο νηθηαθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηεο Παγθύπξηαο 
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 California Health Care Foundation: Using tracking tools to improve patient flow in hospitals (2011) 
http://www.chcf.org/ 
19
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Οκάδαο Καξθηλνπαζώλ θαη Φίισλ, PASYKAF) θαη κεηαμύ ηεο νκάδαο θαη ηνπ 

νγθνιόγνπ πνπ ζπρλά απέρνπλ 100 ρηιηόκεηξα. Σν DITIS ππνζηεξίδεη ηε 

δεκηνπξγία, ηε δηαρείξηζε θαη ην ζπληνληζκό ησλ εηθνληθώλ νκάδσλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, γηα ηε ζπλερή ζεξαπεία ηνπ αζζελνύο ζην ζπίηη. Έηζη πξνζθέξζεθε 

βειηησκέλε πνηόηεηα δσήο ζηνλ αζζελή, πξνζθέξνληαο γηα παξάδεηγκα ζηνπο 

λνζειεπηέο ηε δπλαηόηεηα άκεζεο έγθξηζεο γηα αιιαγή ζπληαγήο κέζσ θηλεηώλ 

ζπζθεπώλ θαη ν νγθνιόγνο ηε δπλαηόηεηα εθηίκεζεο θαη ειέγρνπ ζπκπησκάησλ 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δεη ηνλ αζζελή. 

 

Η πξσηνβνπιία DITIS μεθίλεζε ην 1999 σο δηεηέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη 

απφ ηφηε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ δηάθνξεο νξγαλψζεηο:  

i. Τν Κππξηαθφ Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο, ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

θαη ε Έλσζε Καξθηλνπαζψλ θαη Φίισλ ηεο Κχπξνπ (ΠΑΣΥΚΑΦ).  

ii. Αξρή Τειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ (ΑΤΗΚ),  

iii. Cambridge Microsoft Research Labs,  

iv. NetU consultants Ltd,  

v. WinMob Technologies Ltd,  

vi. Ericsson (κέζσηεο S.A. Petrides Ltd),  

vii. Κππξηαθή Τξάπεδα Αλαπηχμεσο (ΚΤΑ).  

 

8. Σελικές Παραηηρήζεις 

 

Οη ηξέρνπζεο αλαζθνπήζεηο πνπ έγηλαλ ζε εθαξκνγέο βαζηάο ειεθηξνληθήο 

πγείαο ζηελ Κχπξν παξνπζίαδαλ επηηπρία ή απνηπρία κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Φξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ 

θαηάξηηζε, νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ θιαζζηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο ε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηψλ, ε ρξήζε δεμηνηήησλ πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ πξνζσπηθή θαηάξηηζε, νκαδηθή θαηάξηηζε θαη εξγαζηήξηα ζε 

πην πξφζθαηεο κεζνδνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπλεδξίεο ειεθηξνληθήο 
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κάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεδηαζθέςεσλ. Η εθπαίδεπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Ψζηφζν, δελ 

εθαξκφζηεθαλ φια ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο πγείαο κε επηηπρία, θπξίσο γηα 

ιφγνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε. 

 

Η Κχπξνο ζα πξέπεη λα επηηαρχλεη ην ξπζκφ ηεο ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

πγείαο πξνο φθεινο νιφθιεξνπ ηνπ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Έλαο 

θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

ηαηξψλ, ηνπ παξαταηξηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο αλαδπφκελεο 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Η θαηάξηηζε απηνχ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλλνηεο φπσο ην ειεθηξνληθφ αξρείν 

αζζελψλ, ηα δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα, ηελ αζθάιεηα, ηελ ηειεξγαζία θαη άιια. Σε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 24σξε ππνζηήξημε γηα ην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζην λνζνθνκείν, ηα θιηληθά ζπζηήκαηα ή ηελ θαη 'νίθνλ 

θξνληίδα ζε ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ, κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο ηεο έθζεζεο ηεο ΠΟΥ 

γηα ηα εξγαιεία θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο
21

, ε Κχπξνο ζα πξέπεη λα 

εμεηάζεη ηε κεγάιε επέλδπζε ζηηο κεζφδνπο Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο ζηηο 

επηζηήκεο ηεο πγείαο, νη νπνίεο ζα πξνζθέξνπλ ζηε ρψξα έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε 

ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο Ψο λα γίλεη έλα δηεζλέο ηαηξηθφ θέληξν ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ. Τν ηειηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν αξηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο 112 

απέθηεζε πςειφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζηελ Κχπξν, σζηφζν, ρξεηάδεηαη λα 

αλαπηπρζεί πνιχ πεξηζζφηεξε δνπιεηά φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο, 

ψζηε λα ππάξρεη φιε ε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο απνζηνιήο ηνπο. 

 

 

                                                           
21

TOOLS&SERVICES eHealth WHO Needs of the Member States. Report of the WHO Global Observatory for 
eHealth. 
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9. Ο Ρόλος ηης Ψστολογικής Εκπαίδεσζης ηοσ τειριζηή ηοσ 112
22

 

 

9.1. Έγγξαθν εξγαζίαο EENA - Η ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ απνδεθηψλ 

θιήζεσλ 112 παξέρεη ην πιαίζην θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ςπρνινγίαο ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε ηνπ ρεηξηζηή έθηαθηεο αλάγθεο 112. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ 

εγγξάθνπ είλαη λα πεξηγξάςεη ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ςπρνινγηθέο πηπρέο, ηηο αλάγθεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 112 

θιήζεσλ. 

 

9.2. πληνκνγξαθίεο θαη Γισζζάξην 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηάξηηζε πςειήο πνηφηεηαο, έρεη 

αλαπηπρζεί εηδηθφ ιεμηιφγην γηα λα βνεζεζνχλ νη απνδέθηεο θιήζεσλ 112. 

Οξηζκέλα απφ ηα γισζζάξηα αλαθέξνληαη παξαθάησ: ALS – 

AdvancedLifeSupport(ALS) 

 

AVL – automatic vehicle location 

BLS –  Basic life support  

EC - European Commission 

EU – European Union 

AN Answering Points  

UN - United Nations 

WHO – World Health Organization 
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 EENA Operations Document Training of 112 call 
takershttp://www.eena.org/uploads/gallery/files/operations_documents/2012.010.22.3.3.3.trainingof112calltak
ers.v1.0.pdf 

http://www.eena.org/uploads/gallery/files/operations_documents/2012.010.22.3.3.3.trainingof112calltakers.v1.0.pdf
http://www.eena.org/uploads/gallery/files/operations_documents/2012.010.22.3.3.3.trainingof112calltakers.v1.0.pdf
http://www.eena.org/uploads/gallery/files/operations_documents/2012.010.22.3.3.3.trainingof112calltakers.v1.0.pdf
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9.3. Ο ξόινο ηνπ απνδέθηε θιήζεσλ  

 

Ο ξφινο ηνπ απνδέθηε ηεο θιήζεο είλαη θξίζηκνο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο ηφζν γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε, φζν θαη γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, θαζψο νη θαηαζηάζεηο ηνπο θέξλνπλ ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθά 

δχζθνιε ζέζε. Δίλαη πξάγκαηη ζεκαληηθφ γηα ηνπο απνδέθηεο θιήζεσλ λα 

γλσξίδνπλ πψο ζα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο κε 

επαγγεικαηηθφ ηξφπν. Πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ νξζνινγηθέο θαη επίζεκεο 

δηαδηθαζίεο θαζψο θαη κε επίζεκεο, δηαηζζεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

κεκνλσκέλεο δηαδηθαζίεο γηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη πψο κπνξνχλ λα 

ππνζηεξηρζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ; Απηά ηα 

εξσηήκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαιχηεξε απφδνζε θαη ηα κεγαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. 

 

9.4. Η αιπζίδα εμππεξέηεζεο 112 νξίδεη ην βαζηθφ πιαίζην ησλ εξγαζηψλ 

θαη ζπλεπψο ην πιαίζην
23

 ζην νπνίν κπνξνχκε λα αξρίζνπκε λα 

αλαδεηνχκε απαληήζεηο ζε απηέο θαη άιιεο ζρεηηθέο εξσηήζεηο. 

Η αθνινπζία ζπλαγεξκψλ έθηαθηεο αλάγθεο: 

Τν δηάζηεκα απφθξηζεο ηνπ θνηλνχ: 

i. Η ζπρλφηεηα εκθαλίδεηαη 

ii. Η θιήζε έθηαθηεο αλάγθεοεθηειείηαη 

Τν δηάζηεκα απφθξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο: 

i. Η θιήζε απαληάηαη απφ ηελ ππεξεζία 

ii. Αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε 

iii. Απνθαζίδεηαη ε Πξνηεξαηφηεηα 

iv. Καζνξίδεηαη ε απάληεζε 

v. Η απάληεζε / πφξνο απνζηέιιεηαη 

                                                           
23
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vi. Η βνήζεηα κπνξεί λα δνζεί ζην δηαδίθηπν, εθφζνλ ππνδεηθλχεηαη 

vii. Η θιήζε ηεξκαηίδεηαη 

 

Η ηαμηλφκεζε ησλ εηζεξρφκελσλ θιήζεσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο ιήπηεο θιήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

εηζεξρφκελσλ θιήζεσλ θαη φηη ε δξάζε απαηηεί εηδηθή εθπαίδεπζε, ηεξάζηηα 

ππνκνλή θαη, ηέινο, αλεμαξηεζία απφ ηα ζπλαηζζήκαηα. Οη ηειεθσλεηέο ζα 

πξέπεη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο θιήζεηο αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

επίπησζεο. 

Ωο εθ ηνύηνπ, πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα:
24

 

i. Απνθηήζεηε θξίζηκεο πιεξνθνξίεο θαη δξνκνινγήζηε ηελ θιήζε ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

ii. Κάληε γξήγνξεο απνθάζεηο θαη αληηδξάζηε κε ην ιφγν 

iii. Να αμηνινγήζεηε ζσζηά ηηο θιήζεηο γηα λα δηαπηζηψζεηε εάλ είλαη 

επείγνπζεο ή κε επείγνπζεο 

iv. Σπγθεληξψζηε θξίζηκεο πιεξνθνξίεο 

v. Καηαρσξίζηε πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα CADS 

vi. Παξακείλεηε ήξεκνη, επαγγεικαηίεο, επγεληθνί θαη κε ζεβαζκφ 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα απνθαζίδεη γηα ην πψο λα πξνρσξήζεη ή πφηε λα δηαθφςεη ηελ 

θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία, απαηηεί ηελ θξηηηθή θξίζε θαη ηε ζθέςε ηνπ θαινχληνο. 

Δπηπιένλ, ν ππεχζπλνο θιήζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

αλάζεζε εξγαζηψλ (ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη γηαηξνί θαη νη επφπηεο παξέρνπλ 

ηελ θαηεχζπλζε εξγαζίαο).
25

 Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν ππεχζπλνο θιήζεο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε πνιιαπιψλ πφξσλ απφθξηζεο ηαπηφρξνλα θαη ηελ 

παξνρή θαζνδήγεζεο πξψησλ βνεζεηψλ ) ή άιιεο πηζαλέο ζπκβνπιέο δσληαλήο 

απνηακίεπζεο ζηνλ θαινχληα. 
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Emergency Call Taker Job Description: http://www.911dispatcheredu.org/911-call-taker/ 
 
25

Physician Assistants in Ontario: Roles and Responsibilities of Physicians Supervising Pas https://www.oha.com 

http://www.911dispatcheredu.org/911-call-taker/
https://www.oha.com/
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Ο απνδέθηεο θιήζεσλ είλαη επίζεο γεληθά ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο πιεξνθνξηψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο. Απηφ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη: 

 

i. Γηεπθξίλεζε ηεο αθξηβήο ηνπνζεζίαο ηνπ επείγνληνο / αζζελνχο, 

ii. Αηηήκαηα απφ ην επηηφπην πξνζσπηθφ δηάζσζεο γηα ηελ παξνρή πφξσλ 

ππνζηήξημεο, 

iii. Δπηπιένλ αζζελνθφξα, εμνπιηζκφ δηάζσζεο ή ειηθφπηεξν. 

 

Ο απνδέθηεο θιήζεσλ δηαδξακαηίδεη επίζεο βαζηθφ ξφιν ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζην ρψξν εξγαζίαο. Δίλαη ν πξψηνο πνπ έρεη ηελ επθαηξία λα 

αμηνινγήζεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία αληαπνθξίλεηαη ην πιήξσκα, ζα 

δηαηεξήζεη επαθή ζηε ζθελή γηα λα ειέγμεη ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεξψκαηνο θαη 

είλαη ζπρλά ππεχζπλε γηα λα δεηήζεη ηελ επείγνπζα αληαπφθξηζε ηεο αζηπλνκίαο 

γηα λα «ππνζηεξίμεη» ηνπο παξαταηξηθνχο αζζελείο φηαλ ζπλαληνχλ βίαηε 

θαηάζηαζε. 

 

Μηα ζεκαληηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε νπνηνζδήπνηε απνδέθηεο 

θιήζεο είλαη φηη φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζπκβάλησλ ζρεηηθά κε θάζε 

θιήζε πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη εληφο ησλ λνκηθψλ παξακέηξσλ πνπ νξίδνληαη 

απφ θάζε ρψξα, θαζψο ηα αξρεία κπνξεί ζπρλά λα απνηεινχλ αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κπνξεί λα θαιείηαη ν ιήπηεο ηεο 

θιήζεο Δλψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
26
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10. Λήυη αποθάζεφν ζε ρσθμίζεις έκηακηης ανάγκης 

 

Η ιήςε γξήγνξσλ απνθάζεσλ θαη ε ιήςε αλαιπηηθψλ απνθάζεσλ βαζίδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

"Παξφιν πνπ νη ελλνηνινγηθέο ζθέςεηο βαζηζκέλεο ζε αηηηνινγίεο θαη κε 

αηηηνινγίεο κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθά απινπνηεκέλεο απεηθνλίζεηο απηψλ ησλ 

θαηλνκέλσλ, έρνπλ θεξδίζεη ηελ πξνζνρή ζε φια ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα"
27

 

θαη έρεη αλαθεξζεί θαη ζην πιαίζην ηεο αίζνπζαο έθηαθηεο αλάγθεο.
28

 

Σχκθσλα κε ηνπο Coget θαη Keller (2013)
29

 «Η ιήςε απνθάζεσλ κπνξεί λα 

παξεκπνδηζηεί θαη ηα επίπεδα άγρνπο λα απμεζνχλ ιφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκσλ 

πφξσλ θαη ζεζκηθήο ζηήξημεο ...» 

 

11. Ψστολογικές πηστές ηης κλήζης έκηακηης ανάγκης 

Οη ηειεθσλεηέο θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο αθνχλ ηνπο θαινχληεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηα εγθφζκηα πξνβιήκαηα αιιά θαη ηνπο θαινχληεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ζνβαξά αηπρήκαηα, αγσλία θαη ζαλάηνπο. Δίλαη αζπλήζηζην νη 

θνξείο έθηαθηεο αλάγθεο λα ζπλαληήζνπλ ζαλάζηκα πεξηζηαηηθά θαη απηφ 

απαηηεί εηδηθή εθπαίδεπζε γηα λα βνεζήζεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, θαη ζα 

πξέπεη λα ελεξγεί κε επαγγεικαηηθφ ηξφπν.
30
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28
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DOI: 10.1186/1472-684X-7-11© Wiese et al; licensee BioMed Central Ltd. 2008 
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Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεην νη θαινχληεο λα αλαπηχμνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλφηεηεο απφ πιεπξάο ηαηξηθψλ, ηερληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε εθπαηδεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε. Μηα πξφζθαηε κειέηε
31

 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Τερλνινγηθφ Ιλζηηηνχην Blekinge ζηε Σνπεδία 

απνθάιπςε φηη νη αηνκηθέο δεμηφηεηεο, ε γλψζε, ε εκπεηξία, ε επαηζζεζία, ε 

δηνξαηηθφηεηα, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε δηαίζζεζε ζπλέβαιαλ ζηε γεθχξσζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα αλάιεςεο θιήζεσλ. 

 

Έλα θαηλνκεληθά απιφ θαζήθνλ ιήςεο θιήζεσλ απαηηεί γξήγνξν, 

απνηειεζκαηηθφ θαη επέιηθην ζπληνληζκφ ησλ δηαλνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Κάζε 

θιήζε απαηηεί επειημία θαη δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα γηα λα μεπεξαζηνχλ νη 

δπζθνιίεο ηεο δεδνκέλεο θαηάζηαζεο. Η θαληαζία θαη ε ηθαλφηεηα 

απνκλεκφλεπζεο είλαη κφλν κεξηθέο απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ νη θαινχληεο. Τν θαζήθνλ ηεο ιήςεο θιήζεσλ ελζσκαηψλεη πνιιά 

επαγγέικαηα θαη ζέηεη πςειέο απαηηήζεηο ζηηο ςπρηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ θαηφρσλ θιήζεσλ. 

Οη παξάγνληεο πνιππινθόηεηαο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ηειεθσλεηή κπνξνύλ λα 

ρσξηζηνύλ ζε 3 νκάδεο:
32

 

 

i. Ο ςπρηθφο θφξηνο εξγαζίαο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ, κε βάζε ελδερνκέλσο 

αλαμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο. 

ii. Γηαπξνζσπηθή πνιππινθφηεηα, ιφγσ ηεο αλάγθεο απφθηεζεο 

εκπηζηνζχλεο. 

iii. Παξάγνληεο δήηεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν θαη ηελ ελέξγεηα. 

 

                                                           
31

Svensson, M. (2014) Routes, Routines and Emotions in Decision Making of Emergency Call Takers. Doctoral 
Dissertation in Industrial Economics and Management. www.diva-portal.org 
32

 Reed, S.C. (1996) SOME RELATIONSHIPS BETWEEN CONCEPTUAL COMPLEXITY AND MENTAL ABILITIES 
Educational Testing Service, Princeton, New Jersey 

http://www.diva-portal.org/
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11.1. Μπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη παξάγνληεο πίεζεο ζηελ θιήζε:
33

 

i. Τα ζπλαηζζήκαηα ηεο αδπλακίαο ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο 

ii. Αληαγσληζηηθέο απαηηήζεηο γηα γξήγνξε θαη αθξηβή εθηέιεζε 

iii. Σπρλή θαηάρξεζε γξακκψλ έθηαθηεο αλάγθεο. Παξάγνληεο πίεζεο 

iv. Σπρλά δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο θαηά ηε 

ιήςε θιήζεσλ 

v. Η έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (φπσο ηα αζζελνθφξα) 

vi. Πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ππεξθφξησζε εξγαζηψλ 

vii. Αλεπαξθήο επίζεκε εθπαίδεπζε 

viii. Γηαξθήο έιιεηςε δεκφζηαο αλαγλψξηζεο 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα
34

, ε αχμεζε ηνπ ζηξεο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο - κέρξη έλα ζεκείν, κεηά απφ ην 

νπνίν ηα πξάγκαηα θζάλνπλ γξήγνξα πξνο ηα θάησ. 

Τν ζεκείν αηρκήο είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε άηνκν θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί θαη λα εμεηαζηεί ζε απηφ ην πιαίζην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Work related stress - www.betterhealth.vic.gov.au 
34

Nixon P. Practioner, 1979 

http://www.betterhealth.vic.gov.au/
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11.2. Οη κέζνδνη δηαρείξηζεο άγρνπο κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ ηα 

αθόινπζα:
35

 

i. Μπτθή ραιάξσζε, 

ii. Γηαινγηζκφ, κέζνδνη δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο 

iii. Βηναλάδξαζε θαη 

iv. Γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, 

 

Η αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηξεο ζηα (PSAP)
36

 ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε ζχλζεηεο αλαιχζεηο ηεο έθζεζεο ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε παξάγνληεο ζηξεο ζηα θαζνξηζκέλα πεξηβάιινληα θαη ζην 

πιαίζην ησλ εξγαζηψλ, ζηελ εξγνλνκία ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ επίηεπμε 

ζπλνιηθψλ δξάζεσλ, ελζσκαησκέλσλ ζην ζεζκηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ 

Σηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο πφξσλ. 

 

πκπηώκαηα ηνπ άγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία:
37

 

 

Ο ξφινο ησλ ηειεθσλεηψλ θιήζεσλ 112 είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ πξνζπάζεηα λα 

αληηκεησπηζηεί επηηπρψο έλα πεξηζηαηηθφ έθηαθηεο αλάγθεο. Ψζηφζν, αξθεηά 

ζρεηηθά ζπκπηψκαηα ζηξεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο 

απνδέθηεο θιήζεσλ.  

Απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη: 

i. Κνχξαζε 

ii. Μπτθή έληαζε 

iii. Πνλνθέθαινη 

iv. Καξδηαθά επεηζφδηα 

v. Γπζθνιίεο ζηνλ χπλν 

                                                           
35

 Workplace Stress -General ‘Can workplace stress be defined?’ – Canadian Center for Occupational Health and 
Safety www.ccohs.ca 
36

EENA Operations Document: Managing Human Resources in a PSAP (2015) www.eena.org 
37

Work related stress - www.betterhealth.vic.gov.au 

http://www.ccohs.ca/
http://www.betterhealth.vic.gov.au/
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vi. Καηάζιηςε 

vii. Αλεζπρία 

viii. Απνζάξξπλζε 

ix. Δπεξέζηζην 

 

Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ζνβαξά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δεδνκέλνπ 

φηη ην ΑΓ είλαη - θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη σο πνιχηηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη 

φρη σο δαπάλε.
38

 Πεξαηηέξσ αθαδεκατθή έξεπλα απνθάιπςε ην ξφιν ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ θαηφρσλ θιήζεσλ
39

 θαη ην κέιινλ 

ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Δπηπιένλ, νη Daft 

(2008)
40

 θαη (2010)
41

 έρνπλ επηθεληξσζεί επαλεηιεκκέλα ζην δήηεκα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαζψο ηα ρξήκαηα 

δελ είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε απφ επαγγεικαηίεο ζε 

νπνηνδήπνηε ηνκέα. 

 

 

 

 

                                                           
38

Collier, P. (2003, 2007, 2009, 2013) Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-
making (1st Ed.) John Wiley & Sons, West Sussex, UK 
39

Newton, A. (2013) Ambulance Service 2030: The future of Paramedics – University of Hertfordshire 
40

Daft, R.L. (2008) New Era of Management (2
nd

 Ed.) Thomson Higher Education. Mason Ohio, USA 
41

Daft, R.L. (2010) Management: Strategy Formulation and Implementation. Copyright ©2010 by South-Western, 
a division of Cengage Learning.   
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11.3. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηόρνπ θιήζεσλ ζε πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο θαηαζηξνθώλ 

Καζψο νη απνδέθηεο ηεο θιήζεο έρνπλ κηα εμαηξεηηθά ζνβαξή απνζηνιή λα 

νινθιεξψζνπλ θαη επεηδή πνιιά ζπκπηψκαηα επεξεάδνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο, είλαη αλαπφθεπθην φηη απηά ηα δεηήκαηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

κέζα ζε έλα επαγγεικαηηθφ πιαίζην. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα δηάθνξα 

ζέκαηα κπνξνχλ λα θπκαίλνληαη απφ ηα ζνβαξά κέρξη ηα δεπηεξεχνληα θαη 

έρνληαο επίγλσζε ηνπ δπλεηηθνχ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο, ησλ ζπλζεθψλ, 

ησλ ππνρξεψζεσλ θαη πεξηνξίδνληαο ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ελφο ηέηνηνπ 

πιαηζίνπ, είλαη φιν θαη πην ζεκαληηθφ. 

Ψο εθ ηνχηνπ, πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:
42

 

 

i. Πξόγξακκα ύπλνπ / εξγαζίαο 

ii. Γέζκεπζε θιήζεσλ δηαηξνθήο 

iii. Άζθεζε 

iv. Απνθύγεηε ην αιθνόι / ηα λαξθσηηθά 

 

 

Δπηπιένλ, νη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηνπο θνξείο 

θιήζεο λα δηαηεξνχλ κηα απνηειεζκαηηθή ζηάζε γηα λα νινθιεξψζνπλ 

ην έξγν ηνπο:
43

 

                                                           
42

Source: Disaster Preparedness for TERT Members - Participant Guide v5.0 
43

Source: Keane, T.M. & Piwowarczyk, L.A. (2006). Trauma, terror, and fear: Mental help professionals 
respond to the impact of 9/11 – an overview. In L.A. Schein, H.I. Spitz, G. M. Burlingame, and P.R. Muskin 
(Eds). Psychological effects of catastrophic disasters. Binghamton, NY: Haworth press. 
Beaton, R., Murphy, S., Johnson, C., Pike, K., & Cornel, W. (1999). Coping responses and posttraumatic 
stress symptomatology in urban fire service personnel. Journal of Traumatic Stress, 12(2), 293-308. 
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i. Φηνχκνξ 

ii. Γηαιείκκαηα  

iii. Σθεθηείηε γηα άιια πξάγκαηα 

iv. Πάξηε κηα βαζηά αλαπλνή θαη ραιαξψζηε 

v. Θπκεζείηε, ζα κπνξνχζε λα είλαη ρεηξφηεξε 

vi. Μηιήζηε κε άιινπο 

vii. Δθηφο ηφπνπ, εθηφο ιεηηνπξγίαο 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ, νη εηδηθνί έρνπλ 

επαλεηιεκκέλα ζπζηήζεη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί 

απνηειεζκαηηθέο.
44

 

i. Βαζηά αλάζα 

ii. Χπρηθή ραιάξσζε 

iii. Τεληψλνληαο ηνπο Μχεο 

iv. Χπρηθέο εηθφλεο 

 

Δπηπξφζζεηα,
45

 

i. Η αλάπηπμε ηνπ απην-θίλεηξνπ, 

ii. Δηζαγσγή απηνειέγρνπ 

iii. Αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φπσο ε ελζπλαίζζεζε 

 

Όια ηα παξαπάλσ επηηξέπνπλ πςειφηεξεο επηδφζεηο θαη θαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε, θαζψο ε ςπρηθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάπηπμε 

θαηαζηξνθψλ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο γηα ηελ επίηεπμε θαη 

                                                                                                                                                                             
McCammon, S., Durham, T.W., Allison, E.J., & Williamson, J.E. (1987). [Cited by: EENA Operations 
Document Psychological support of 112 call takers 
44

Beiman, Irving; Israel, Eileen; Johnson, Stephen A. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 
46(2), Apr 1978, 314-321. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.46.2.314 
45

 Emmons, Robert A. New York, NY, US: Guilford Press The psychology of ultimate concerns: Motivation 
and spirituality in personality. (1999). ix 230 pp. 
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ηελ επίηεπμε ηεο εξγαζίαο.
46

 

 

11.4. Γπλαηόηεηεοςπρνινγηθήοπαξέκβαζεο 

Έλα ζχλνιν εξγαιείσλ έρεη πξνηαζεί απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ:
47

 

 

i. Κξίζηκε Γηαρείξηζε Αλεπηζχκεησλ Πεξηζηαηηθψλ, ε νπνία είλαη έλα 

πξσηφθνιιν παξέκβαζεο πνπ αλαπηχρζεθε εηδηθά γηα ηελ 

απνκάθξπλζε κε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα. (Αζηπλνκία, ππξθαγηά, 

αζζελνθφξν, εξγαδφκελνη έθηαθηεο αλάγθεο θαη δηαζψζηεο 

θαηαζηξνθψλ) 

ii. Η ελεκέξσζε είλαη κηα πξνιεπηηθή παξέκβαζε πνπ πεξηιακβάλεη κηα 

ζπλεδξίαζε ηεο νκάδαο ή κηα ζπδήηεζε γηα έλα ηδηαίηεξα θξίζηκν 

πεξηζηαηηθφ. 

iii. Η παξεκπφδηζε είλαη κηα παξέκβαζε πνπ είλαη κηα ζπληνκφηεξε, 

ιηγφηεξν ηππηθή έθδνζε κηαο ελεκέξσζεο. 

iv. Θιίςε θαη Απψιεηα πνπ είλαη κηα δνκεκέλε νκάδα ή αηνκηθή 

ζπλεδξία κεηά απφ ζάλαην θαη βνεζνχο 

v. Γηαρείξηζε θξίζεσλ πνπ είλαη κηα κεγάιε, νκνηνγελήο νκαδηθή 

παξέκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά 

απφ θξίζε γηα λα παξνπζηάζεη γεγνλφηα 

vi. Η Υπνζηήξημε Πξνζαξκνγήο Κξίζηκσλ Πεξηζηαηηθψλ παξέρεη 

πνιχπιεπξε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

                                                           
46

2011–2012 Criteria for Performance Excellence: The Malcolm Baldrige National Quality award.Baldrige 
Performance Excellence Program National Institute of Standards and Technology • Department of 
Commerce  
47

Suzanna Rosea, Jonathan Bisson, Simon Wessely (2003) A Systematic Review of Single-Session 
Psychological Interventions (‘Debriefing’) following Trauma. Psychother Psychosom 2003; 72:176–184 
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vii. Η εθπαίδεπζε πξηλ απφ ηελ θξίζε παξέρεη έλα ζεκέιην γηα ηηο 

ππεξεζίεο CISM. 

viii. Οη παξεκβάζεηο κεκνλσκέλσλ θξίζεσλ, φηαλ αληηκεησπίδνπκε 

θξίζεηο, ηφζν πξνζσπηθέο φζν θαη θνηλσληθέο, πεξηιακβάλνπλ 

πεκπηνπζηαθέο αξρέο γηα ηελ παξέκβαζε. 

 

11.5. Δθπαίδεπζε θαη Δξγαζηήξηα  

 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα πνιχ αλαγθαίν νκαδηθφ πλεχκα, ην νπνίν 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ πξνζσπηθή φζν θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή δσή, είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ εηδηθά εξγαζηήξηα 

θαηάξηηζεο:
48

 Τα πηζαλά νθέιε είλαη: 

 

i. Τα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ γίλνληαη πην ζίγνπξνη γηα ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη θαηαζηάζεηο θξίζεο,
49

 

ii. Τα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη επνπηηθέο αξρέο πηνζεηνχλ κηα πην 

ζπλεπή πξνζέγγηζε ησλ θαινχλησλ ζε θξίζε, παξέρνληαο έηζη 

ππνζηήξημε / εμππεξέηεζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο. 

iii. Τα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ απνθηνχλ απμεκέλε γλψζε ησλ ηερληθψλ 

παξέκβαζεο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

iv. Δπηιεγκέλα κέιε επνπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απνθηνχλ βαζηθέο θαη 

εμειηγκέλεο ηερληθέο γηα ηε δηεμαγσγή απνηειεζκαηηθψλ θαη 

καθξνρξφλησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, πνπ σθεινχλ ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ PSAP. 

                                                           
48

DAGMAR RECKLIES (2015) How do you build true team spirit?Definition, Benefits, and Risks of Team 
Spirithttp://www.themanager.org/2015/06/build-team-spirit/ 
49

Emergency preparedness & support team LEADERSHIP in EMERGENCIES TOOLKIT 
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/Leadership_in_Emergencies_Toolkit.pdf 

http://www.themanager.org/2015/06/build-team-spirit/
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/Leadership_in_Emergencies_Toolkit.pdf
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Η αμία ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηάξηηζεο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 

ππνηηκεζεί θαη απηή είλαη κηα ελέξγεηα πνπ ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο 

εηδηθνχο ηνπ θιάδνπ θαζψο ε "Δθπαίδεπζε απνηειεί κηα πξσηαξρηθή 

επθαηξία γηα ηελ επέθηαζε ηεο βάζεο γλψζεσλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

αιιά πνιινί εξγνδφηεο βξίζθνπλ δαπαλεξέο επθαηξίεο αλάπηπμεο.”
50

 

Δπηπξφζζεηα, νη εμηδεηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ: 

i. Αληηκεηψπηζε αδπλακηψλ 

ii. Βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

iii. Σηαζεξφηεηα ησλ δξάζεσλ 

iv. Ιθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ 

v. Απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα  

 

Άιινη αθαδεκατθνί πνπ έρνπλ επίζεο αληηκεησπίζεη ην ζέκα ηεο 

Καηάξηηζεο θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εξγαδφκελνη ζα 

αληηζηαζνχλ ζηελ θαηάξηηζε, θαζψο πξφθεηηαη γηα δηαθνπή ηεο θαλνληθήο 

δσήο, παξφιν πνπ νη εξγνδφηεο είλαη έηνηκνη λα επελδχζνπλ ζηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο.
51

Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην νη επαγγεικαηίεο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπλερή θαηάξηηζε κε επαγγεικαηηθφ ηξφπν πξνθεηκέλνπ 

λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξεο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ζε έλαλ ηνκέα πνπ είλαη θξίζηκνο γηα ηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ. 

                                                           
50

 Frost, S. (2016) The importance of Training & Development in the Workplace 
www.smallbusinesses.chron.com 
51

 McDade, C. (2013) [HR specialist] Why Employees Should Want to Attend Training Workshops. Tough 
Nikel www.toughnikel.com 

http://www.smallbusinesses.chron.com/
http://www.toughnikel.com/
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Έλα εξγαζηήξην γξακκήο έθηαθηεο αλάγθεο 112 ζηε Σνπεδία
52

βξήθε 

θάπνηα ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη επέηξεςε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα επεθηείλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο θαη 

ηεο απνζηνιήο ηνπο θαη επίζεο λα αλαπηχμνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο. 

12. Εργονομία λήυης κλήζεφν  

 

12.1. Πξννπηηθή ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 

Τν επάγγεικα ησλ απνδέθηε θιήζεσλ ιακβάλεηαη απφ πξνζσπηθφ κε 

πνηθίια εθπαηδεπηηθά πξνθίι ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Τν πεδίν ησλ 

εκπεηξηψλ, ε βάζε γλψζεσλ θαη νη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ θαηφρνπ 

θιήζεσλ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ απφδνζε ηνπ ζχλζεηνπ ζπλφινπ 

θαζεθφλησλ θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

θαινχληεο θαη ηηο ππεξεζίεο δηάζσζεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξέκβαζε. Η 

Δπξσπατθή Έλσζε έδσζε πξνζνρή ζηε ζεκαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, απαηηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
53

 θαη έρεη ζέζεη ηηο 

παξακέηξνπο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ 

θαηαιιειφηεξσλ. Απηέο νη παξάκεηξνη πεξηιακβάλνπλ: 

i. Οηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ii. Οηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηνπο εξγνδφηεο 

iii. Αλάπηπμε κειινληηθψλ πξννπηηθψλ 

                                                           
52

 Effective handling of Emergency Calls (2002) Rosersberg, Sweden. Swedish Rescue Services Agency. Fire 
& Rescue Services Department www.ec.europa.eu 
53

SWD(2012) 375 final: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Vocational education and training for 
better skills, growth and jobs Accompanying the document Communication from the Commission 
Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0375&from=EN 

http://www.ec.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0375&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0375&from=EN
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iv. Γεκηνπξγηθφηεηα 

v. Σηξαηεγηθή ζθέςε 

 

Δίλαη πξάγκαηη ζεκαληηθφ λα πξνζθέξνπκε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε έλαλ 

ηφζν θξίζηκν ηνκέα, φπσο ε γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο 112, ηα θαιχηεξα 

δπλαηά θίλεηξα. Η νηθνλνκηθή απνδεκίσζε είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, 

σζηφζν, απηφ δελ είλαη ην κνλαδηθφ, θαζψο πνιινί κειεηεηέο έρνπλ 

επηθεληξσζεί ζε ζέκαηα φπσο ην Κίλεηξν ζηελ εξγαζία.
54

 

Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα, νη θαηαγγέιινληεο ζπρλά δηακαξηχξνληαη γηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν ζφξπβν, καθξνρξφληα ρξήζε 

αθνπζηηθψλ, πξήμηκν ησλ πνδηψλ ιφγσ καθξάο ζπλεδξίαζεο θαη πεξίπινθε 

αιιειεπίδξαζε (επηθνηλσλία) κε άιια κέιε ηεο νκάδαο ιφγσ ηεο 

ηνπνζέηεζεο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο.
55

Έηζη, ε εξγνλνκία ηνπ ηειεθσληθνχ 

θέληξνπ είλαη έλαο άιινο θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ επεκεξία 

θαη ηελ απφδνζε ησλ ηειεθσλεηψλ. 

 

12.2. Δξγνλνκηθά Κέληξνπ Κιήζεσλ  

 

Τα ηειεθσληθά θέληξα δηαζέηνπλ έλα κνλαδηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πξαθηηθέο εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ 

θηλδχλνπο θαη ζπζηήκαηα εξγαζίαο πνπ δηαθέξνπλ απφ εθείλα άιισλ 

εξγαζηψλ γξαθείνπ πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ππνινγηζηή θαη ελδέρεηαη λα 

                                                           
54

F Herzberg, B Mausner, BB Snyderman –(2011) The motivation to work. Transaction Publishers, New 
York USA, London UK.  
55

Rockville (MD): Substance Abuse and Mental Health Services Administration (US); 2014.Trauma-
Informed Care in Behavioral Health Services. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 57 
Center for Substance Abuse Treatment (US). 
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επεξεάζνπλ ηελ επεκεξία θαη ηελ απφδνζε ησλ θαηφρσλ θιήζεσλ.
56

Η 

δεκηνπξγία ελφο εξγνλνκηθά ζσζηνχ ηειεθσληθνχ θέληξνπ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα απνθχγνπλ ηέηνηεο δπζθνιίεο θαη 

ηξαπκαηηζκνχο. Η εξγνλνκία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε ηεο 

επεκεξίαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηαζθαιίδνληαο φηη 

νη ζηαζκνί εξγαζίαο θαη νη κέζνδνη εξγαζίαο ζρεδηάδνληαη γηα λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη, ζπλεπψο, ζπληζηνχλ 

ζπζηεκαηηθά εξγνλνκηθέο αλαιχζεηο ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ. 

Τν ςπρνινγηθφ θνξηίν καδί κε ηελ θφπσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ζσκαηηθή 

δπζθνξία απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ απφδνζε ηεο 

εξγαζίαο.
40

 

Οη εξγαδφκελνη ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ πξέπεη ζπλήζσο λα θάζνληαη γηα 

εθηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, θάλνληαο αξθεηέο εξγαζίεο ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη ζην ηειέθσλν. Η πξνεγκέλε ηερλνινγία ζηα ηειεθσληθά 

θέληξα επηηξέπεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ αθξίβεηα, σζηφζν, κε φια ηα 

πιενλεθηήκαηά ηεο, ε ηερλνινγία ζην ηειεθσληθφ θέληξν κπνξεί επίζεο λα 

επηβαξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε ηε κνξθή ζσκαηηθψλ παζήζεσλ, φπσο 

πφλνπο ζηνπο κπο, πφλν ζηελ θάησ πιάηε θαη θφπσζε ησλ καηηψλ. 

12.3. Πεξηερόκελν πνιηηηθήο  

 

Αξθεηά εζληθά λνκηθά πιαίζηα (φπσο νη λνκνζεζίεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ζηελ εξγαζία)
57

θαη ηα πξφηππα δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, 

θαζνξίδνληαο ηηο λνκηθέο θαη ζεζκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ 

ζην ρψξν εξγαζίαο. Σθνπφο ηεο λνκνζεζίαο είλαη ε πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ 

                                                           
56

http://unionsafe.org.au/hazards/call-centres/ 
57

Health and Safety at Work etc. Act 1974http://www.hse.gov.uk/legislation/hswa.htm 

http://unionsafe.org.au/hazards/call-centres/
http://www.hse.gov.uk/legislation/hswa.htm
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θαη αζζελεηψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. 

Παξαδείγκαηα ησλ θαλνληζκψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε ησλ 

εξγνδνηψλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη: 

i. Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο ρψξνο εξγαζίαο γηα λα κπνξνχλ ηα 

άηνκα λα εξγάδνληαη κε αζθάιεηα. 

ii. Τα δάπεδα θαη νη επηθάλεηεο θαηαζθεπάδνληαη θαη 

ζπληεξνχληαη γηα λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα 

γιηζηξεκάησλ θαη πηψζεσλ. 

iii. Τα άηνκα δελ παξεκπνδίδνληαη θαη κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη 

κε αζθάιεηα γχξσ απφ έλαλ ηφπν εξγαζίαο 

 

12.4. Πηζαλνί θίλδπλνη  

 

Οπνηνζδήπνηε ρψξνο εξγαζίαο κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ ζσκαηηθή 

θαη / ή ςπρνινγηθή πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ.
58

 Τα παξαθάησ 

αλαθέξνληαη ζε νξηζκέλνπο θηλδχλνπο ζηα ηειεθσληθά θέληξα, σζηφζν, 

απηά δελ είλαη έλαο εμαληιεηηθφο θαηάινγνο. 

i. Σρεδηαζκφο θαη εξγνλνκία ζηαζκψλ εξγαζίαο 

ii. Φψξνο εξγαζίαο 

iii. Φσηηζκφο 

iv. Αεξηζκφο 

v. Φξήζε ηνπ αθνπζηηθνχ ηειεθψλνπ 

vi. Φεηξνθίλεηεο εξγαζίεο 

vii. Χπρνινγηθφ πεξηβάιινλ. 
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 What is risk assessment? https://www.ccohs.ca 

https://www.ccohs.ca/
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12.5. Καηά ηελ αλαδήηεζε θηλδύλσλ νη εξγνδόηεο πξέπεη λα εμεηάζνπλ 

Υπάξρνπλ πνιινί ηχπνη θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, νη νπνίνη ηείλνπλ λα 

αλήθνπλ ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο:
59

 

i. Φπζηθνί θίλδπλνη 

ii. Δξγνλνκηθνί θίλδπλνη 

iii. Φεκηθνί θίλδπλνη 

iv. Βηνινγηθνί θίλδπλνη 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ, πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ 

εηδηθά κέηξα κε επαγγεικαηηθφ ηξφπν. Τα κέηξα απηά κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

i. Αλάπηπμε αζθαιψλ δηαδηθαζηψλ εξγαζίαο 

ii. Δπηθνηλσλήζηε θαη ζπκβνπιεπηείηε ηνπο ππαιιήινπο 

iii. Παξνρή εθπαίδεπζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 

iv. Δπηβιέςηε ηνπο ππαιιήινπο 

Οη θίλδπλνη ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαζψο ν ρψξνο 

εξγαζίαο θαη νη δηαδηθαζίεο αιιάδνπλ. Οη εξγνδφηεο ζα πξέπεη επνκέλσο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ξνπηίλα πεξηνδηθψλ ειέγρσλ θηλδχλνπ θαη λα θαζνξίζνπλ 

κηα εκεξνκελία γηα ηελ αλαζεψξεζε νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί ε ζεκαζία ηνπ 

νξγαλσηηθνχ θιίκαηνο ηφζν γηα ηε ζπκβνιή φζν θαη γηα ηελ άκβιπλζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο γηα ηνπο θαηφρνπο θιήζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο. 
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 Fit for Work: Identifying workplace hazardshttp://fitforwork.org/employer/preventing-absence/health-
and-wellbeing-at-work/identifying-workplace-hazards/ 
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13. Προκλήζεις και ζηηήμαηα για ηις σπηρεζίες 112 - Οικονομικό 

πλαίζιο 

Υπάξρνπλ αλαδπφκελεο απνδείμεηο φηη νη ηειεθσλεηέο θιήζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο δνθηκάδνπλ ηαθηηθά έλα θάζκα θαζεκεξηλψλ ζηξεζνγφλσλ 

παξαγφλησλ θαη θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ είλαη παξφκνηα κε απηά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ζπλεξγάηεο ηνπ παξνρέα επηθνηλσληψλ.
60

 

Αλαθέξνληαη επίζεο πξφζζεηνη παξάγνληεο άγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

θχζε θαη ην εχξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Η βηβιηνγξαθία ηνπ εξγαζηαθνχ 

άγρνπο πξνζαλαηνιίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ θεληξηθφηεηα ησλ 

νξγαλσηηθψλ παξαγφλησλ ηφζν ζηελ επηδείλσζε φζν θαη ζηελ άκβιπλζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηέηνησλ παξαγφλησλ άγρνπο. 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ αηνκηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ θφζηνπο, ππάξρεη επείγνπζα 

αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζεί απηή ε νκάδα-ζηφρνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

εκπεηξηθέο, ζεσξεηηθέο θαη παξεκβαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

απηά ηα δεηήκαηα. Οη πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα δείρλνπλ 

φηη ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ PSAPs κπνξεί λα απνηειέζεη ηζρπξφ αγσγφ γηα 

ηελ αιιαγή ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ εζηθνχ θαη ησλ 

επηδφζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απηφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

ζεζκηθήο θαη νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 112. 
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Tom Sterud, Erlend Hem, Øivind Ekeberg, Bjørn Lau (2008) Occupational stressors and its organizational 
and individual correlates: A nationwide study of Norwegian ambulance personnel. BMC Emerg Med. 2008; 
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14. σμπεράζμαηα 

 

Η γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο 112 απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

αζθάιεηα φισλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ή φζσλ επηζθέπηνληαη ηελ Έλσζε 

ή ηαμηδεχνπλ εληφο απηήο. Οη θιήζεηο θιήζεο 112 απνηεινχλ νπζηψδεο 

κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη 

ηφζν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο ζπληαγκαηηθφ φξγαλν φζν θαη απφ ηα 

θξάηε κέιε σο κεκνλσκέλν κέξνο απηήο ηεο πξαγκαηηθά ζεκαληηθήο 

δηαδηθαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ησλ θαηφρσλ θιήζεσλ Ώζηε λα ππάξρεη ην θαιχηεξν δπλαηφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη ελέξγεηεο απηέο πξέπεη λα επζπγξακκίδνληαη 

πιήξσο κε ηηο ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο πνπ είλαη επξέσο 

απνδεθηέο απφ φινπο ηνπο αθαδεκατθνχο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Λακβάλνληαοππφςεεηδηθέοπαξακέηξνποεπηδφζεσλφπσο:  

i. Τν Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  

ii. Οηθνλνκηθά θίλεηξα  

iii. Κίλεηξν Σπλερήο επαγγεικαηηθήο εμέιημε  

iv. Δθηίκεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

Απηά ζα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, ζα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα φζνπο έρνπλ 

αλάγθε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα αλαιάβνπλ 

πιήξσο ηελ επζχλε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα επηθεληξσζνχλ ζε απηήλ κε 

απνηειεζκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζηάζε. 

Η γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο 112 είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπλνιηθή 

αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη πνιιά άιια. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θεληξηθφ ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πγηνχο θαη 

πεξηεθηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία ζα θαιχπηεη φια ηα πηζαλά ζέκαηα πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε απηφ ην πιαίζην θαη ηα νπνία έρνπλ εμεηαζηεί ζην πιαίζην 

απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ εγγξάθνπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή αμία ηνπ παξφληνο 

Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, κφλν πεξαηηέξσ κειινληηθή έξεπλα ζα 

επηηξέςεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπ θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Ψζηφζν, κε βάζε ηα 

ηξέρνληα γεγνλφηα, ζπληζηάηαη έληνλα φηη ηα επξήκαηα είλαη επαξθή γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζην ππφ εμέηαζε ζέκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


