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I. Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112  

 

 

Η οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 (91/396 / ΕΟΚ) και η οδηγία για την καθολική 

υπηρεσία της 7ης Μαρτίου 2002 (οδηγία 2002/22 / ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 

2009/136 / ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2009, που εγκρίθηκε με απόφαση του Συμβουλίου 

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να καλέσουν όλες τις υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό από οπουδήποτε στην ΕΕ. 

Αυτό έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία καθώς όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι 

πολίτες ταξιδεύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ για εργασία, σπουδές ή αναψυχή. 

Από τα τέλη του 2008, απαιτείται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίζουν ότι 

οποιοσδήποτε μπορεί να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από σταθερά και κινητά 

τηλέφωνα χρησιμοποιώντας τον αριθμό 112. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι χρήστες 

οποιουδήποτε τύπου τηλεφώνου, σταθερού ή κινητού, μπορούν να καλούν δωρεάν τις υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. 

Ο αριθμός αυτός είναι πλέον διαθέσιμος σε όλα τα κράτη μέλη. 

Εθνικές διαφορές στη διαθεσιμότητα αριθμών έκτακτης ανάγκης 

Πριν από την επίσημη υιοθέτηση από την ΕΕ, ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 είχε ήδη 

χρησιμοποιηθεί για αρκετές δεκαετίες ως αριθμός έκτακτης ανάγκης σε ορισμένα κράτη μέλη 

της ΕΕ. Για παράδειγμα, για τη γερμανική πυροσβεστική υπηρεσία και για τις ιταλικές 

αστυνομικές δυνάμεις. Ωστόσο, τα περισσότερα κράτη μέλη δεν γνώριζαν τον αριθμό 112. 

Η θέσπισή του σε εθνικό επίπεδο οδήγησε σε δύο κατηγορίες χωρών: 

Α) Χώρες όπου το 112 είναι ο μόνος / κύριος αριθμός έκτακτης ανάγκης (7) 

Σε επτά κράτη μέλη, το 112 έχει καταστεί ο κύριος εθνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης, ο οποίος 

προωθείται ως ο αριθμός που χρησιμοποιείται για την επαφή με όλες τις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης (π.χ. αστυνομία, πυρκαγιά και ασθενοφόρο). Οι χώρες όπου συμβαίνει αυτό είναι η 

Δανία, η Φινλανδία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουηδία. 

Ωστόσο, ορισμένοι άλλοι προηγούμενοι εθνικοί αριθμοί έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να 

οδηγήσουν τους καλούντες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις χώρες αυτές. Θεωρείται, βάσει 

των ετήσιων εκθέσεων της COCOM των κρατών μελών, ότι αυτοί οι προηγούμενοι αριθμοί 

έκτακτης ανάγκης δεν διαφημίζονται πλέον για το σκοπό αυτό, αλλά διατηρούνται μόνο με 

οριακή χρήση για λόγους δημόσιας ασφάλειας. 
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Β) Χώρες όπου το 112 λειτουργεί παράλληλα με άλλους αριθμούς έκτακτης ανάγκης (20) 

 

Σε 20 χώρες της ΕΕ το 112 λειτουργεί παράλληλα με άλλους αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Τα 

περισσότερα κράτη μέλη αποφάσισαν να εισαγάγουν το 112 ως αριθμό που θα λειτουργεί 

παράλληλα με τους εθνικούς τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Εδώ, οι 112 και οι εθνικοί 

αριθμοί είναι σε υπηρεσία ως τρόπος επικοινωνίας με μερικές ή όλες τις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης. 

 

Το Η.Β. είναι μία από αυτές τις 20 χώρες της ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πολίτες μπορούν 

είτε να καλέσουν το 112 είτε τον εθνικό αριθμό 999 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η κλήση 112 είναι ένας γρήγορος τρόπος επικοινωνίας με τα κέντρα αποστολής έκτακτης 

ανάγκης (αστυνομία, πυροσβεστική υπηρεσία, ασθενοφόρο) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Το Σύστημα έκτακτης ανάγκης 112 λειτουργεί ως υπηρεσία με μοναδικό αριθμό κλήσης, 

λειτουργική σε εθνικό επίπεδο, σε όλα τα σταθερά ή κινητά τηλεφωνικά δίκτυα. 

Το σύστημα 112 στοχεύει στην εξασφάλιση της προστασίας των πολιτών και στην παροχή του 

υψηλότερου επιπέδου βοήθειας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. Το μοναδικό εθνικό 

σύστημα για κλήσεις έκτακτης ανάγκης αποτελείται από κέντρα εξυπηρέτησης κλήσεων 

έκτακτης ανάγκης (Public Safety Answering Points) και τον εξοπλισμό τους - ένα λειτουργικό 

τηλεπικοινωνιακό σύστημα, σχεδιασμένο να ειδοποιεί, να λαμβάνει, να επεξεργάζεται και να 

μεταφέρει κλήσεις έκτακτης ανάγκης στις υπηρεσίες που ζητούνται. ενιαίο τρόπο. Το σύστημα 

χρησιμοποιείται επίσης για την επικοινωνία μεταξύ εξειδικευμένων συστημάτων απόκρισης της 

Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ασθενοφόρου, τα οποία έχουν την υποχρέωση 

να απαντήσουν σε περίπτωση κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Στο μέλλον, ανάλογα με τις 

αναπτυσσόμενες ανάγκες, θα προστεθούν σταδιακά νέες υπηρεσίες αντιμετώπισης: οι μονάδες 

χωροφυλακής, η πολιτική προστασία και η αντιτρομοκρατία. 

Το μοναδικό σύστημα για κλήσεις έκτακτης ανάγκης καθορίζει την επαφή μεταξύ του καλούντος 

που ζητά βοήθεια σε ένα 

την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας (τα κέντρα αποστολής 

τους). 

 

Σύμφωνα με την οδηγία 98/10 / ΕΚ (ONP: διατάξεις για τα ανοικτά τηλεφωνικά δίκτυα και την 

καθολική υπηρεσία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών), το 112 είναι ο μοναδικός αριθμός 

κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι μια δωρεάν κλήση 

που μπορεί να γίνει από όλους τους τερματικούς σταθμούς που είναι συνδεδεμένοι με το 

σταθερό, το κινητό τηλέφωνο ή άλλα συστήματα, για να εφαρμοστούν πρώτα παράλληλα με τα 

υπάρχοντα συστήματα. 

 

Στην οδηγία αριθ. 22EC / 07.03.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(οδηγία για την καθολική υπηρεσία), το ζήτημα της εφαρμογής του 112 αντιμετωπίζεται σε 

πολλά άρθρα (άρθρο 6, 26 και παράρτημα 1). Οι ενέργειες που έλαβαν οι χώρες της ΕΕ μέχρι το 

2001 για την εφαρμογή του συστήματος 112 περιελήφθησαν στο έγγραφο με τίτλο «Κατάσταση 

εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης», το οποίο εκδόθηκε τον 

Οκτώβριο του 2001 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο είχε ως βάση: 
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• την κατάσταση παρακολούθησης της εφαρμογής του 112 στην ΕΕ στις 06.01.1999, 

κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής (ΓΔ Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπηρεσίες 

Επικοινωνιών: Πολιτική και Κανονιστικό Πλαίσιο), 

• το ερωτηματολόγιο που ανέπτυξε το εργαστήριο του Λουξεμβούργου (10-12 Μαΐου 

2000), 

 

• τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη. 

 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης ενέργειες με στόχο την ανάλυση και τη δημοσιοποίηση της 

εφαρμογής του συστήματος 112 στο πλαίσιο της ΕΕ: 

 

• την εκστρατεία ενημέρωσης που απευθύνεται σε Βέλγους τουρίστες που ταξιδεύουν 

στο εξωτερικό (Βέλγιο, Σεπτέμβριος 2001). 

 

• Το εργαστήριο που οργανώθηκε στη Σουηδία (Rosersberg, 08-09.03.2002) σχετικά με 

την αποτελεσματική χρήση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης. 

 

• το πλαίσιο "Αναθεώρηση της κανονιστικής ρύθμισης των τηλεπικοινωνιών", στο οποίο 

υποβλήθηκαν προτάσεις σχετικά με το μέλλον του συστήματος 112, στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης της ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας · 

 

• διορισμός από την Επιτροπή μιας συντονιστικής ομάδας με την επωνυμία CGALIES 

(Ομάδα συντονισμού για την πρόσβαση στις πληροφορίες θέσης μέσω υπηρεσιών 

έκτακτης ανάγκης) με αποστολή τον καθορισμό των πανευρωπαϊκών απαιτήσεων όσον 

αφορά την τοποθεσία, που είναι απαραίτητες για την "112 ευρωπαϊκή κοινότητα" και οι 

φορείς έκτακτης ανάγκης που καλούν τους αποδέκτες · 

 

• την εκστρατεία που διοργάνωσε η EENA - οι ευρωπαϊκές ενώσεις έκτακτης ανάγκης 

για την εισαγωγή και τη διάδοση του συστήματος 112 στην Ευρώπη. Το ίδρυμα αυτό 

ιδρύθηκε με βάση το μη κερδοσκοπικό μοντέλο εταιρειών που εμφανίστηκε στις ΗΠΑ 

ήδη από το 1982 (Εθνική Ένωση Έκτακτης Ανάγκης). 

 

• την εκστρατεία του οργανισμού SOS 112 Europe με στόχο την προσέλκυση όσο το 

δυνατόν περισσότερων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και την ενημέρωση του κοινού 

σχετικά με το 112, αλλά κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών με τις διάφορες υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης στην Ευρώπη, ιδίως με εκείνους που συνδέονται με Τον μοναδικό 

αριθμό 112 για κλήσεις έκτακτης ανάγκης. 
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Η εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του μοναδικού αριθμού 112 για κλήσεις έκτακτης ανάγκης 

αφορούσε την ανάλυση ορισμένων θεμάτων σχετικά με τη δημιουργία των Σημείων Απάντησης 

Δημόσιας Ασφάλειας: 

 

• Πολύγλωσσο (να εξασφαλιστεί ότι οι κλήσεις μπορούν να απαντηθούν στις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 

• Επιλογή μεθόδου συντονισμού για κλήσεις έκτακτης ανάγκης που έχουν ληφθεί σε 

γραμμές 112 (ειδικά για κάθε έναν από τους ακόλουθους τύπους κέντρων έκτακτης 

ανάγκης): 

 

1. ολοκληρωμένη (η οποία χειρίζεται όλους τους τύπους κλήσεων έκτακτης ανάγκης και η 

οποία, αν και είναι η καλύτερη λύση μακροπρόθεσμα, εφαρμόζεται σε μικρότερη 

κλίμακα, ίσως και λόγω των μειονεκτημάτων που έχουν επισημάνει ορισμένες χώρες, 

Υποχρέωση γνωστοποίησης). 

 

2. συντονισμός των κλήσεων έκτακτης ανάγκης (που μπορεί να γίνει από την αστυνομία, 

την πυροσβεστική υπηρεσία ή το ασθενοφόρο) · - ήδη υφιστάμενο (με απλή εκτροπή 

κλήσεων) · - εμπορική (δεν έχει αρμοδιότητα για τη διαχείριση υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης) · 

3. ήδη σε ισχύ (με απλή εκτροπή κλήσεων). 

 

4. εμπορικά (που δεν έχουν αρμοδιότητα για το χειρισμό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης). 

 

• θέση κλήσης (εμπιστευτικότητα, πληρωμή των εξόδων, πρωτόκολλα με τους φορείς 

εκμετάλλευσης επικοινωνιών, προβλέψεις σχετικά με τις άδειες κατά την έκδοσή τους, 

διαθεσιμότητα και ενημέρωση της βάσης δεδομένων, καθώς και αρμοδιότητες των 

διαχειριστών δικτύου και των αποστολέων κλήσεων έκτακτης ανάγκης). 

 

• περιαγωγή; 

 

• ορισμός υπηρεσίας που παρέχεται από τα Σημεία Απάντησης Δημόσιας Ασφάλειας. 

 

• ορισμός έκτακτης ανάγκης (τα γεγονότα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την 

ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον) · 

 

• ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη και το επίπεδο εφαρμογής του μοναδικού 

αριθμού κλήσεων έκτακτης ανάγκης στις ευρωπαϊκές χώρες · 
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• Εκπαίδευση των τηλεφωνητών του PSAP (εξασφάλιση ομοιόμορφης κατάρτισης, 

ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων, κατάρτιση σε θέματα άγχους και διαχείρισης 

κρίσεων)
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2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 

 

 

Το μοναδικό εθνικό σύστημα έκτακτης ανάγκης έχει, σύμφωνα με το νόμο αριθ. 398/14 Ιουνίου 

2002, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 

1. Λαμβάνει και καταγράφει αυτόματα τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης που λαμβάνονται 

από: τηλέφωνο, ραδιόφωνο, αυτόματες συσκευές ειδοποίησης, σηματοδότηση, 

συναγερμό με άλλες μεθόδους, επιβεβαίωση και εντοπισμό, όσο το δυνατόν περισσότερο, 

των ληφθεισών κλήσεων. 

 

2. Αναλύει, διοργανώνει και μεταφέρει αμελλητί τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης σε: 

εξειδικευμένες υπηρεσίες ανταπόκρισης, αρμόδιες αρχές (ανάλογα με τη φύση των 

γεγονότων και τις συνέπειές τους). 

 

3. Μεταφέρει αμέσως τις κλήσεις, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έλαβε σε 

περίπτωση καταστροφής στον μόνιμο τεχνικό γραμματέα της κυβερνητικής επιτροπής για 

την άμυνα κατά των φυσικών καταστροφών. 

 

4. Λαμβάνει και καταγράφει τα δεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα και 

την ανάπτυξη των απαντήσεων. 

 

5. Κεντρικοποιεί, αποθηκεύει και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα δεδομένα 

σχετικά με τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζονται. 

 

Το μοναδικό εθνικό σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης επιτρέπει επίσης τη διαχείριση 

κλήσεων έκτακτης ανάγκης στις γλώσσες των εθνικών μειονοτήτων στις μονάδες διοικητικής 

περιοχής ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε μία από τις διεθνώς ομιλούμενες γλώσσες. 

 

Οι υπηρεσίες που ειδικεύονται στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης έχουν τις 

εξής αρμοδιότητες: 

 

• Να εξασφαλίζουν διαρκώς, μέσω των δικών τους αποστολείς, τον χειρισμό των 

κλήσεων έκτακτης ανάγκης που τους μεταβιβάζονται από τα Σημεία Απάντησης 

Δημόσιας Ασφάλειας. 

 

• Να ειδοποιήσει αμέσως το προσωπικό απόκρισης. 
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• Να διατηρηθεί η σύνδεση με τις δυνάμεις και τους πόρους που αποστέλλονται στο 

χώρο του συμβάντος. 

 

Το μοναδικό εθνικό σύστημα έκτακτων κλήσεων διατίθεται για όλους τους πολίτες σε εθνικό 

επίπεδο (Ρουμάνοι και ξένοι) που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 

Τα Σημεία Απάντησης Δημόσιας Ασφάλειας διαθέτουν μια βάση δεδομένων που βοηθά τους 

κλήσης 112 να εντοπίσουν την κλήση, να προσδιορίσουν τη φύση του περιστατικού και τους 

κατάλληλους πόρους απόκρισης. Αυτό είναι δυνατό χρησιμοποιώντας δύο δείκτες αναγνώρισης: 

 

• Αυτόματη αναγνώριση αριθμού ANI: Αυτόματη αναγνώριση αριθμού: εμφανίζει το 

τηλέφωνο του καλούντος αριθμο
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• Αυτόματη αναγνώριση θέσης ALI: Εμφανίζει τη διεύθυνση του καλούντος, τον τόπο που 

καλεί και τις περαιτέρω πληροφορίες που απαιτούνται για την εύρεση της βέλτιστης 

λύσης, έτσι ώστε η απάντηση να φτάσει έγκαιρα στον χώρο του συμβάντος. 

 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η εφαρμογή AVL (αυτόματη θέση οχήματος) χρησιμοποιείται 

επίσης για τον προσδιορισμό της θέσης των οχημάτων που ανταποκρίνονται σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης, εξοπλισμένα με (συμβατικό ή ψηφιακό) εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνιών, 

συμπεριλαμβανομένου ενός υποσυστήματος GPS. Για την δρομολόγηση των δεδομένων μεταξύ 

των τερματικών κινητής τηλεφωνίας και του διακομιστή AVL, η εφαρμογή AVL χρησιμοποιεί 

ψηφιακά ραδιοφωνικά ή / και αναλογικά (συμβατικά) δίκτυα, για να εντοπίσει τα οχήματα 

απόκρισης και να προσδιορίσει τις καλύτερες διαδρομές για να φτάσει στον συμβάν. 

 

2.1. Η διαδικασία χειρισμού κλήσεων 

 

• ένας καλών καλεί το 112 για να αναφέρει σοβαρά ατυχήματα που έχουν ως αποτέλεσμα 

ανθρώπινα θύματα. 

 

• Το σύστημα αναγνωρίζει τον αριθμό τηλεφώνου του καλούντος. 

 

• Το όνομα και η διεύθυνση του καλούντος καθορίζονται στη συνέχεια από την αυτόματη 

αναζήτηση βάσεων δεδομένων (όπως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ΗΠΑ και 

τον Καναδά), κάτι που είναι απαραίτητο για την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των 

κλήσεων. 

 

• ο αιτητής κλήσης ζητά από τις πληροφορίες του καλούντος τη φύση του συμβάντος. 

 

• όλα τα δεδομένα θα διαβιβάζονται στην Αστυνομία, τον Πυροσβεστικό Σώμα και τον 

αποστολέα ασθενοφόρων, ανάλογα με τη φύση της περίπτωσης (αυτή η διαδικασία θα 

διαρκέσει 2-3 δευτερόλεπτα). 

 

• οι αποστολείς προσδιορίζουν γρήγορα τα μέσα ανταπόκρισης που συμμετέχουν στην 

επίλυση της υπόθεσης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή AVL (Αυτόματη θέση οχήματος). 

 

2.2. Τι νέο φέρνει το 112;  
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Σύμφωνα με το νόμο, η εμπιστευτικότητα είναι επιτακτική για το προσωπικό του μοναδικού 

εθνικού συστήματος έκτακτης ανάγκης. 

 

 

Η χρήση των υλικών και των ανθρώπινων πόρων στην αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης είναι πιο 

αποτελεσματική και αντιπροσωπεύει ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης για την αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Έτσι, οι ομάδες απόκρισης που βρίσκονται πλησιέστερα στον 

χώρο του περιστατικού θα μπορούν να φτάσουν εγκαίρως εκεί για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. 

 

Το 112 είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωφέλιμος για 

τουρίστες και ξένους επιχειρηματίες που επισκέπτονται τη Ρουμανία. 

 

112 θα επιτρέψει τη χρήση μιας ενιαίας διαδρομής επικοινωνίας που θα κινητοποιεί ταυτόχρονα 

όλους τους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

 

Όλα τα κτίρια δημιουργούνται για την αποτελεσματική αξιοποίηση των υλικών και των 

ανθρώπινων πόρων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μειωθεί ο χρόνος μιας 

παρέμβασης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μοναδικότητα του αριθμού και με την ταυτόχρονη 

μεταφορά δεδομένων στους κατάλληλους οργανισμούς έκτακτης ανάγκης. 

Εμφανίζονται οι κλήσεις που εισέρχονται στο σύστημα 112. 

Ο αυτόματος αριθμός έκτακτης ανάγκης και η ταυτοποίηση θέσης επιτρέπει την ταχεία 

αναγνώριση ψευδών και / ή καταχρηστικών κλήσεων. 

2.3.  Η κλήση 112 είναι καθολική και δωρεάν. 

Οι κλήσεις 112 είναι δωρεάν για κάθε είδους τηλέφωνο, κοινό, σταθερό ή κινητό. 

Οι συνδρομητές που καλούν 112 δεν πληρώνουν επιπλέον φόρους στον τηλεφωνικό λογαριασμό. 

2.4.  Τα Σημεία Απάντησης της Δημόσιας Ασφάλειας είναι μόνιμα καθήκοντα, 24 

ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

Ο τηλεφωνητής κλήσης PSAP θα ζητήσει από τον καλούντα ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τη 

φύση της έκτακτης ανάγκης που αναφέρει και θα καθορίσει ποιος οργανισμός έκτακτης ανάγκης 

μπορεί να ανταποκριθεί σωστά στις ανάγκες του καλούντος. 

Εάν καλείτε το 112, θα πρέπει να αναγγείλετε: 

• Σε περίπτωση που υπάρχει η τοποθεσία έκτακτης ανάγκης. 

• Εκεί που είσαι; 

• Τι τηλέφωνο στον οποίο καλείτε; 
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• Τι είναι το όνομά σας; 

Ο αποδέκτης κλήσεων έκτακτης ανάγκης αξιολογεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του 

καλούντος, ανάλογα με τις ληφθείσες πληροφορίες και τις αναφέρει στους οργανισμούς 

έκτακτης ανάγκης που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη διαχείριση αυτού του προβλήματος. Εάν η 

κατάσταση συνεπάγεται την παρέμβαση όλων των οργανισμών, τα προκαταρκτικά δεδομένα 

αναφέρονται ταυτόχρονα σε μέγιστο διάστημα 2-3 δευτερολέπτων. 

Μετά την παροχή αυτών των δεδομένων, πρέπει να παραμείνετε στη γραμμή για να 

μεταφερθείτε στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης που χρειάζεστε και να λάβετε τις συστάσεις. 

Εάν διακοπεί η σύνδεση με το 112, θα πρέπει να προσπαθήσετε ξανά. Μείνετε υπομονετικά σε 

απευθείας σύνδεση και απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Μην κλείνετε μέχρι να σας το πει. 
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Καλέστε το 112 μόνο αν έχετε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 112 

 

3.1. Με βάση την έρευνα "Ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112" (αριθ. 262), 

που ζητήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων 

Ενημέρωσης, η έκθεση ασχολείται με τις ακόλουθες πτυχές σχετικά με τον αριθμό 

έκτακτης ανάγκης 112: 

 

• Γνώμες σχετικά με τη χρησιμότητα του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 και 

σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε αυτό 

 

• Γνώμη σχετικά με την καταλληλότητα των πληροφοριών σχετικά με τον ευρωπαϊκό 

αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και λεπτομέρειες σχετικά με τις πραγματικές πληροφορίες 

που ελήφθησαν σχετικά με το 112 και με άλλους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης 

 

• Γνώση του 112 ως αριθμού έκτακτης ανάγκης που διατίθεται από τη δική του χώρα και 

όταν ταξιδεύετε σε άλλες χώρες της ΕΕ 

 

• Χρήση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 και σύγκριση με τη χρήση άλλων 

αριθμών έκτακτης ανάγκης. 3.1 Χρησιμότητα του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης 

ανάγκης 112 

• Περισσότεροι από εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ (94%) συμφώνησαν πλήρως ή 

τείνουν να συμφωνούν σχετικά με τη χρησιμότητα της ύπαρξης ενός αριθμού έκτακτης 

ανάγκης σε οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ. Οι ερωτηθέντες στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν και 

πάλι οι λιγότερο πεπεισμένοι για την αξία ενός τέτοιου αριθμού (87% συμφωνήθηκε ή 

τείνει να συμφωνήσει). 

 

3.2. Εννέα από τους 10 (89%) πολίτες της ΕΕ συμφώνησαν (συμφώνησαν πλήρως ή 

είχαν την τάση να συμφωνούν) ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω 

του 112 για τους χρήστες με αναπηρίες θα πρέπει να βελτιωθεί, αλλά οι απαντήσεις των 

μεμονωμένων χωρών κυμάνθηκαν από 75% στις Κάτω Χώρες στο 97% στην Ελλάδα. 

 

Πληροφορίες σχετικά με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 

 

Μόλις έξι από τους 10 πολίτες της ΕΕ (63%) δεν συμφώνησαν ότι οι άνθρωποι ήταν επαρκώς 

ενημερωμένοι σχετικά με την ύπαρξη του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Μόνο σε 

τρεις χώρες της ΕΕ (Λουξεμβούργο, Ρουμανία και Τσεχία) ήταν επαρκής. 
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν έλαβε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό έκτακτης 

ανάγκης σε ολόκληρη την ΕΕ ή άλλους αριθμούς έκτακτης ανάγκης κατά τους τελευταίους 12 

μήνες (69%, κάτω από δύο ποσοστιαίες μονάδες). Μόνο ένας στους πέντε ερωτηθέντες (21%) 

δήλωσε ότι είχε δει ή ακούσει πληροφορίες σχετικά με το 112. 

 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι έλαβαν πληροφορίες σχετικά με το 112 ως 

Ευρωπαίοι 

  

ο αριθμός έκτακτης ανάγκης τους τελευταίους 12 μήνες κυμάνθηκε από 7% στο Ηνωμένο 

Βασίλειο έως 60% στη Βουλγαρία. 

 

Όσοι είδαν / άκουσαν για τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, τέσσερα από τα πέντε 

(81%) ονόμασαν τα μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, Διαδίκτυο) ως πηγή 

πληροφοριών. Εννέα τοις εκατό ανέφεραν τηλεπικοινωνιακούς φορείς ως πηγές πληροφοριών 

τους. 

 

3.3. Γνώση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 

 

Το ευρύ κοινό εξακολουθεί να μην είναι εξοικειωμένο με το 112 ως τον ευρωπαϊκό αριθμό 

έκτακτης ανάγκης. Μόνο ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες (24%, μέχρι δύο ποσοστιαίες 

μονάδες) θα μπορούσε να προσδιορίσει αυθόρμητα το 112 ως τον αριθμό που απαιτεί υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην ΕΕ. Πολλοί περισσότεροι πολίτες (45%, μέχρι τέσσερις 

ποσοστιαίες μονάδες) δήλωσαν ότι θα καλέσουν το 112 για έκτακτες ανάγκες στη χώρα τους. 

 

Η γνώση του 112, ως ο αριθμός που πρέπει να καλείται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

οπουδήποτε στην ΕΕ, εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χώρα του ερωτώμενου 

(από 3% στην Ιταλία έως 58% στην Τσεχική Δημοκρατία). Το ποσοστό των ερωτηθέντων που 

ανέφεραν 112 για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη χώρα τους κυμάνθηκε από 1% στην 

Ελλάδα έως 98% στη Σουηδία. 

 

Εξακολουθεί να ισχύει το γεγονός ότι η γνώση του 112 ως αριθμού έκτακτης ανάγκης για κλήση 

από τη δική του χώρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι ερωτηθέντες γνώριζαν επίσης αυτόν τον 

αριθμό ως τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. 

 

3.4. Εμπειρίες κλήσης αριθμών έκτακτης ανάγκης 

 

Το ένα τέταρτο των πολιτών της ΕΕ φάνηκε να έχει καλέσει έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης τα 

τελευταία πέντε χρόνια. Αυτές οι κλήσεις απευθύνονταν στο 112 σε σχέση με άλλους εθνικούς 

αριθμούς έκτακτης ανάγκης. 
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Την τελευταία φορά που χρειάστηκε βοήθεια, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες 

κάλεσαν έναν εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης (57%) και τέσσερις στους 10 (41%) κάλεσαν το 

112 για έκτακτες ανάγκες στη χώρα τους. Από τις κλήσεις που έγιναν στο 112 στην ίδια χώρα, το 

69% ήταν κλήσεις σε χώρες όπου το 112 λειτουργεί μαζί με άλλους αριθμούς έκτακτης ανάγκης 

και το 31% ήταν κλήσεις σε χώρες όπου το 112 είναι ο μόνος / κύριος αριθμός έκτακτης 

ανάγκης.
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Υπήρξε ένα μικρό ποσοστό προβλημάτων που οφείλονται στους φορείς εκμετάλλευσης 

τηλεπικοινωνιών (1%), το 3% των ερωτηθέντων έμειναν απασχολημένοι ή δεν απάντησαν από 

την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και άλλο 3% ανέφεραν άλλα προβλήματα. 

 

Τέτοια προβλήματα επικοινωνίας αναφέρθηκαν συχνότερα από χρήστες κινητών τηλεφώνων 

(9%) από ό, τι από χρήστες σταθερής τηλεφωνίας (5%). Οι ερωτηθέντες που πραγματοποίησαν 

επείγουσα κλήση σε άλλη χώρα της ΕΕ ήταν πιο πιθανό, από αυτούς που το έκαναν στη χώρα 

τους, να αντιμετωπίσουν τεχνικές δυσκολίες. 

 

Περίπου τρεις στους 10 (29%) ερωτηθέντες που ζήτησαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την 

επίσκεψη σε άλλη χώρα της ΕΕ δήλωσαν ότι είχαν προβλήματα σχετικά με τη γλώσσα κατά την 

επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

 

Οι ερωτηθέντες που πραγματοποίησαν κλήση έκτακτης ανάγκης με κινητό τηλέφωνο ήταν 

λιγότερο πιθανό να παρέχουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης την ακριβή διεύθυνση της 

έκτακτης ανάγκης (83% έναντι 94% για τους χρήστες τηλεφώνων σταθερής τηλεφωνίας). 

 

Οι ερωτηθέντες που πραγματοποίησαν επείγουσα κλήση κατά την επίσκεψη σε άλλη χώρα της 

ΕΕ ήταν λιγότερο πιθανό να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με ακριβή 

διεύθυνση (70% για κλήσεις σε 112 και 80% για κλήσεις σε άλλους αριθμούς έκτακτης ανάγκης 

έναντι 87% -90% όσοι καλέσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη χώρα τους). 

 

Όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στην πρόσκληση, σε μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων 

η μονάδα έκτακτης ανάγκης έφθασε επιτόπου (83%, δηλαδή δύο ποσοστιαίες μονάδες). 

 

3. 5 Επαρκής πληροφόρηση σχετικά με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 

 

Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ διαφώνησε ότι οι άνθρωποι ενημερώθηκαν επαρκώς για την 

ύπαρξη του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 (63%). 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων που ικανοποίησαν τις πληροφορίες σχετικά με τον 

ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 βρέθηκε στο Λουξεμβούργο (70%). Μόνο σε τρεις 

χώρες της ΕΕ (Λουξεμβούργο, Ρουμανία και Τσεχική Δημοκρατία) η πλειονότητα θεωρούσε ότι 

οι πληροφορίες που ελήφθησαν ήταν επαρκείς. 

 

Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν τους πολίτες για την ύπαρξη 

112, μόνο ένας στους πέντε ερωτηθέντες (21%) δήλωσε ότι έλαβε πληροφορίες για το 112 ως 

τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης τους τελευταίους 12 μήνες. Το δεκαέξι τοις εκατό των 

πολιτών της ΕΕ δήλωσαν ότι είδαν ή άκουσαν πληροφορίες σχετικά με τον ευρωπαϊκό αριθμό 
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έκτακτης ανάγκης 112 και ένα επιπλέον 5% ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες σχετικά με τον 

αριθμό σε ολόκληρη την ΕΕ και άλλους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. 

 

Οι πολίτες των χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004 είχαν πολύ περισσότερες 

πιθανότητες να έχουν λάβει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό σε ολόκληρη την ΕΕ για 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από τους πολίτες της ΕΕ15: κατά μέσο όρο, το 45% των 

ερωτηθέντων από χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004 είχε ακούσατε κάτι για το 112 

ή και για τα δύο 

  

Τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και άλλους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, 

ενώ μόνο το 15% των ερωτηθέντων στην ΕΕ15 δήλωσαν το ίδιο πράγμα. Η Βουλγαρία (60%), η 

Ρουμανία (57%) και η Λιθουανία (50%) ήταν οι χώρες με τις υψηλότερες αναλογίες που 

ισχυρίστηκαν ότι είδαν ή άκουσαν πληροφορίες για το 112 ή για τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης 

ανάγκης 112 και άλλους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Οι ερωτηθέντες στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, 

 

Η Σλοβενία, η Ιρλανδία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γερμανία (όχι περισσότερο από ένα 

στους 10) ήταν λιγότερο πιθανό να δηλώσουν ότι έλαβαν πληροφορίες για το 112. 

 

3.6 Καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ 

 

Παρόλο που ο αριθμός 112 είναι διαθέσιμος σε όλα τα κράτη μέλη, το κοινό εξακολουθεί να μην 

είναι εξοικειωμένο με το 112 ως τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Μόνο ένας στους 

τέσσερις ερωτώμενους (24%, μέχρι δύο ποσοστιαίες μονάδες) θα μπορούσε να προσδιορίσει 

αυθόρμητα το 112 ως τον αριθμό που απαιτεί υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην ΕΕ. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (69%) δήλωσε ότι δεν γνωρίζουν ποιος αριθμός θα τους 

επέτρεπε να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε οπουδήποτε στην ΕΕ. 

 

 

Εξακολουθεί να ισχύει το γεγονός ότι η γνώση του 112 ως αριθμού έκτακτης ανάγκης για κλήση 

από τη δική του χώρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι ερωτηθέντες γνώριζαν επίσης αυτόν τον 

αριθμό ως τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Μόνο το 39% των ερωτηθέντων που 

ανέφεραν ότι θα καλέσουν το 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στη χώρα τους γνώριζαν 

επίσης ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να φτάσει στις υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης σε οπουδήποτε στην ΕΕ. Η γνώση του 112, ως ο αριθμός που πρέπει να 

καλείται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην ΕΕ, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τη χώρα του ερωτώμενου. Ενώ τουλάχιστον οι μισοί από τους ερωτηθέντες στην Τσεχική 

Δημοκρατία (58%), το Λουξεμβούργο (56%) και η Πολωνία (50%) απάντησαν σωστά ότι το 112 

ήταν ο αριθμός τηλεφώνου που τους επέτρεπε να καλέσουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

οπουδήποτε στην ΕΕ, ήταν πρακτικά άγνωστο στους ερωτηθέντες στην Ιταλία (3% δηλώνουν 
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σωστά τον αριθμό), την Ελλάδα (4%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (8%). Αξίζει να σημειωθεί ότι 

παρόλο που ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 εισήχθη πρόσφατα σε ολόκληρη τη 

χώρα στη Βουλγαρία (Σεπτέμβριος 2008), το ήμισυ (49%) των Βουλγάρων ερωτηθέντων 

γνώριζε ήδη ότι το 112 ήταν ο αριθμός που θα τους επέτρεπε να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης οπουδήποτε την ΕΕ. 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ένας ενιαίος αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, ο οποίος είναι προσπελάσιμος για όλες τις 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και για όλους τους ανθρώπους που ζουν και ταξιδεύουν στην ΕΕ, 

είναι εύκολο να θυμηθεί. Ως εκ τούτου, η προώθηση της χρήσης του 112 βοηθά στη διάσωση 

ζωών. Καθώς οι ευρωπαίοι πολίτες ταξιδεύουν όλο και περισσότερο σε άλλες χώρες, για 

επαγγελματικούς λόγους ή για λόγους ευχαρίστησης, υπάρχει ανάγκη για έναν ενιαίο αριθμό, 

όμοιο σε ολόκληρη την ΕΕ, για να καλέσετε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ειδικά για τους 

ταξιδιώτες, η ασφάλεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος 

της ενιαίας αγοράς και των ελευθεριών που προσφέρει. 
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ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΛΗΣΕΩΝ  

 

Ανασκόπηση Ευρωβαρόμετρου –  E.E.N.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

Η Ανασκόπηση Ευρωβαρόμετρου του E.E.N.A εξετάζει “Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 

112”. 

 

Η παρούσα έκθεση ασχολείται με τις ακόλουθες πτυχές του αριθμού 112 έκτακτης ανάγκης σε 

επίπεδο ΕΕ: 

• συνειδητοποίηση του αριθμού κλήσης 112 ως αριθμού έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ 

όταν καλεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπηρεσιών σε άλλη χώρα της ΕΕ 

• την ευαισθητοποίηση του 112 ως αριθμού έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των 

ταξιδιωτών 

• επίγνωση του 112 ως αριθμού έκτακτης ανάγκης όταν καλείτε τις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης από τη χώρα του (ως εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης) 

• χρήση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 σε αντίθεση με άλλους εθνικούς 

αριθμούς έκτακτης ανάγκης, το επίπεδο πληροφόρησης σχετικά με τον ευρωπαϊκό αριθμό 

έκτακτης ανάγκης 112 και λεπτομέρειες των πηγών πληροφόρησης 

 

Τα αποτελέσματα προηγούμενων κυμάτων δημοσιεύθηκαν το 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 - 

Έρευνες Ανασκόπησης Ευρωβαρόμετρου αριθ. 228, αριθ. 262, αριθ. 285, αριθ. 314, αριθ. 338 

και αριθ. 339, αντίστοιχα. 

 

Μεθοδολογική σημείωση σχετικά με την έρευνα 

 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) από τις 7 

έως τις 9 Ιανουαρίου 2013 με αντιπροσωπευτικά δείγματα πολιτών της ΕΕ (ηλικίας 15 ετών και 

άνω) που ζουν στα 27 κράτη μέλη καθώς και στην Κροατία. Το μέγεθος δείγματος-στόχου στις 

περισσότερες χώρες ήταν 1.000 συνεντεύξεις. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 26.624 

συνεντεύξεις. Τα στατιστικά αποτελέσματα σταθμίστηκαν προκειμένου να διορθωθούν οι 

γνωστές δημογραφικές αποκλίσεις. 
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Σημείωση 1: Στην παρούσα έκθεση, οι χώρες αναφέρονται στην επίσημη σύντμηση. 

 

 

Συντμήσεις  

 

BE Βέλγιο LV Λετονία 

 

CZ Τσεχική Δημοκρατία LU Λουξεμβούργο 

 

BG Βουλγαρία HU Ουγγαρία 

 

DK Δανία MT Μάλτα 

 

DE Γερμανία NL Ολλανδία 

 

EE Εσθονία AT Αυστρία 

 

EL Ελλάδα PL Πολωνία 

 

ES Ισπανία PT Πορτογαλία 

 

FR Γαλλία RO Ρουμανία 

 

IE Ιρλανδία SI Σλοβενία 

 

IT Ιταλία SK Σλοβακία 

 

CY Κυπριακή Δημοκρατία* FI Φινλανδία 

 

LT Λιθουανία SE Σουηδία 

 

UK Ηνωμένο Βασίλειο 

 

HR Κροατία
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II. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112  

 

1.1 Τι είναι ο αριθμός 112; 

 

Το 112 είναι ο κοινός τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης που μπορεί να καλείται δωρεάν 

από τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα και, σε ορισμένες χώρες, σταθερά τηλέφωνα για να φτάσει 

σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική και διάσωσης, αστυνομία). 

 

1. Κοινός αριθμός έκτακτης ανάγκης της ΕΕ - όχι μοναδικός 

 

2. Είναι διαθέσιμο σε όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ 

 

3. Πρόσβαση σε πυρκαγιά, αστυνομία και EMS Δωρεάν Λειτουργίες 24/7 

 

4. Διαχειρίζεται και χρηματοδοτείται από κάθε κράτος μέλος (όχι ΕΕ) 

 

5. Το 112 είναι δωρεάν 

 

6. Από σταθερό, κινητό και μερικά VOIP 

 

7. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ (και στον ΕΟΧ) 

 

8. Πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες (πυρκαγιά, αστυνομία, EMS) 

 

9. (Ακριβής) τοποθεσία του καλούντος που παρέχεται δωρεάν στο ES 

 

10. Προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Μπορείτε να μου πείτε ποιος αριθμός τηλεφώνου σας επιτρέπει να καλέσετε τις υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

 

Η γνώση του 112 ως αριθμού έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ 

 

Βάση: όλοι οι ερωτηθέντες 

Πηγή: Ανασκόπηση Ευρωβαρόμετρου 368 “Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112”
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Οι περισσότεροι ερωτηθέντες από την ΕΕ δεν γνωρίζουν το 112 ως ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό 

έκτακτης ανάγκης: μόνο λίγο πάνω από το ένα τέταρτο (27%) το αναγνωρίζουν σωστά ως τον 

αριθμό κλήσης οπουδήποτε στην ΕΕ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Παρόλα αυτά, πρόκειται 

για μια μικρή αύξηση από το 26% που εντόπισε σωστά το 112 στην έρευνα του 2012 και μια 

αύξηση 5 μονάδων στο 22% που έκανε το κύμα του 2008. 

 

Περίπου τα δύο τρίτα (65%) των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τον αριθμό που θα 

μπορούσαν να καλέσουν για να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε 

οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ, ενώ ένα ακόμη 8% ονομάστηκε εσφαλμένος αριθμός τηλεφώνου 

(δηλαδή αριθμός διαφορετικός από 112). 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Μπορείτε να μου πείτε ποιος αριθμός τηλεφώνου σας επιτρέπει να καλέσετε τις υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

Η γνώση του 112 ως αριθμού έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ 

 

Βάση: όλοι οι ερωτηθέντες 

Πηγή: Ανασκόπηση Ευρωβαρόμετρου 368 “Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112” 

 

Η γνώση του 112 ως ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 

 

Σε πέντε χώρες της ΕΕ, 50% ή περισσότεροι ερωτηθέντες αναγνώρισαν αυθόρμητα το 112 ως 

αριθμό κλήσεων για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από οπουδήποτε στην ΕΕ: Πολωνία (57%), 

Σλοβακία (55%), Φινλανδία (54%), Λουξεμβούργο (53%) και της Τσεχικής Δημοκρατίας (50%). 

Στην Κροατία (26%), η εξοικείωση με το 112 πλησιάζει τον μέσο όρο της ΕΕ. 

 

Αλλά στο άλλο άκρο της κλίμακας, λιγότερο από το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων γνωρίζει ότι 

μπορούν να φτάσουν σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την ΕΕ καλώντας το 112 

στην Ιταλία (5%), στην Ελλάδα (7%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (13% (17%)
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Τους τελευταίους 12 μήνες έχετε ταξιδέψει σε άλλη χώρα της ΕΕ; 

 

Ταξιδεύοντας σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τους τελευταίους 12 μήνες. 

 

Βάση: όλοι οι ερωτηθέντες 

Πηγή: Ανασκόπηση Ευρωβαρόμετρου 368 “Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112” 

 

 

Πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (36%) λένε ότι ταξίδεψαν τουλάχιστον σε άλλη χώρα 

της ΕΕ 

 

Μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες: το 16% έκανε ένα ταξίδι σε άλλη χώρα της ΕΕ, το 16% 

έκανε 

 

Μεταξύ δύο και πέντε ταξιδιών, ενώ το 4% πέρασε σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ περισσότερο 

από πέντε φορές 

 

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό είναι λίγο κάτω από το 39% των ανθρώπων που λένε ότι 

είναι 

 

Ταξίδεψε σε άλλη χώρα της ΕΕ τουλάχιστον μία φορά κατά το προηγούμενο κύμα της έρευνας. 

 

Περισσότεροι από έξι στους 10 ερωτηθέντες (63%) λένε ότι δεν πήγαν σε άλλη χώρα της ΕΕ. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

Βάση: Ανασκόπηση Ευρωβαρόμετρου 368 “Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112” 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Φόντο: Ανασκόπηση Ευρωβαρόμετρου 368 “Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112” 

 

Όσοι έχουν ταξιδέψει σε μια χώρα της ΕΕ δύο φορές ή περισσότερες τους τελευταίους 12 μήνες 

 

Ήταν πολύ πιθανότερο να είναι σε θέση να ονομάσουν το σωστό τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης σε 

όλη την ΕΕ 
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(39% έναντι 23%). Ακριβώς πάνω από το ήμισυ των συχνών ταξιδιωτών δεν ήταν 

  

Είναι σε θέση να αναφέρει αυτόν τον αριθμό, σε σύγκριση με ελαφρώς κάτω από το 70% των 

μη-ταξιδιώτες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

Μπορείτε να μου πείτε ποιο τηλέφωνο ή αριθμούς τηλεφώνου θα καλέσετε σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης; 

 

Αριθμός ή αριθμοί τηλεφώνου που θα καλέσουν οι πολίτες της ΕΕ σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης στη χώρα τους 

Βάση: όλοι οι ερωτηθέντες  

 

Φόντο: Ανασκόπηση Ευρωβαρόμετρου 368 “Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112” 

 

Σε ολόκληρη την ΕΕ, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (51%) καλούν το 112 σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης στη χώρα τους, από 47% το 2012. Ο ίδιος αριθμός ερωτηθέντων (51%) λέει 

ότι θα καλέσουν έναν επίσημο υπάλληλο τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, που είναι επίσης μια 

αύξηση στο 45% των ανθρώπων που έδωσαν αυτή την απάντηση το 2012. Ενώ το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που λένε ότι θα καλέσουν το 112 αυξάνεται σταθερά από το 2008, ο αριθμός των 

ατόμων που λένε ότι θα αποκαλούν εθνικό (από 58% το 2008) μέχρι το τρέχον έτος. Η σχετικά 

μεγάλη, εξάμηνη αύξηση που καταγράφεται φέτος είναι συνεπώς ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο 

ιστορικό πλαίσιο της έρευνας. 

 

Ένας στους επτά ερωτηθέντες (15%) λένε ότι θα ονόμαζαν "άλλους αριθμούς". Οι απαντήσεις 

«άλλου αριθμού» καταγράφηκαν όταν οι ερωτηθέντες ανέφεραν έναν εσφαλμένο αριθμό (π.χ. 

"1012" αντί "112") ή όταν οι ερωτηθέντες αναγράφουν έναν αριθμό τηλεφώνου που δεν ήταν 

επίσημος αριθμός έκτακτης ανάγκης στη χώρα τους (π.χ. τον αριθμό τηλεφώνου της τοπικής 

πολιτικής δύναμης ή έναν αριθμό τηλεφώνου οδικής βοήθειας). Το ποσοστό των ευρωπαίων 

ερωτηθέντων που έδωσαν αυτή την απάντηση αυξήθηκε αργά αλλά σταθερά από το 2008, όταν 

μόνο το 9% των ανθρώπων δήλωσαν ότι θα αποκαλούν "άλλους αριθμούς
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III. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

112  

 

 

Αριθμός που κλήθηκε κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης κατά το 2013 

 

Βάση: όλοι οι ερωτηθέντες 

 

Φόντο: Ανασκόπηση Ευρωβαρόμετρου 368 “Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης 

Ανάγκης 112” 

 

Χώρες με 112 ως μοναδικό / κύριο αριθμό έκτακτης ανάγκης είναι οι εξής: Δανία, 

Φινλανδία, Σουηδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία και Μάλτα. 

 

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 46% των ερωτηθέντων (χωρίς αλλαγή σε σχέση με το 2012) 

που κάλεσε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης που ονομάζεται μόνο 112, ενώ 52% 

(καμία αλλαγή) λένε ότι ονομάζουν μόνο έναν εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης. 

Μόνο το 3% των ερωτηθέντων (+1) λένε ότι κάλεσαν και τα δύο. 

 

Για το ερώτημα αυτό, το δείγμα των ερωτηθέντων χωρίστηκε σε δύο μισά (η 

μέθοδος "split ballot"). Ως αποτέλεσμα, οι απαντήσεις μπορούν να διαχωριστούν σε 

εκείνες που προκλήθηκαν από τον ερευνητή, όπως περιγράφηκε παραπάνω (Q2a), 

και εκείνες που δόθηκαν αυθόρμητα, όπως περιγράφεται παρακάτω (Q2b). 

 

Στις χώρες της ομάδας 1, όπου το 112 είναι ο μοναδικός ή ο κύριος αριθμός 

έκτακτης ανάγκης, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων λέει ότι καλούν μόνο 112 

στη Ρουμανία (98%) και τη Φινλανδία (96%). Λιγότεροι άνθρωποι δίνουν αυτήν την 

απάντηση στις Κάτω Χώρες (64%) και στη Δανία (68%), όπου ένας σχετικά υψηλός 

αριθμός ερωτηθέντων (35% και 21% αντίστοιχα) λένε ότι κάλεσαν μόνο έναν άλλο 

αριθμό3. 

 

Στην ομάδα 2 χώρες, όπου εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης είναι επίσης σε 

χρήση, ο αριθμός των ανθρώπων που ονομάζεται μόνο το πανευρωπαϊκό αριθμό 

έκτακτης ανάγκης 112 ήταν υψηλότερα στη Βουλγαρία (90%), Ισπανία (85%) και 

Λιθουανία (80%). Στην Κροατία, το 67% των ερωτηθέντων λένε ότι κλήθηκαν μόνο 



28 

 

112. Ωστόσο, λιγότερο από το ένα δέκατο των ερωτηθέντων κάλεσε μόνο 112 στην 

Ελλάδα (3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (4%) και την Αυστρία (8%). Στα τρία αυτά 

κράτη μέλη, ένα πολύ υψηλό ποσοστό ανθρώπων δηλώνει ότι ονομάζουν μόνο έναν 

εθνικό αριθμό: το 95% λέει αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως το 94% στην Ελλάδα 

και το 90% στην Αυστρία. 
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III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 112 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο αριθμός 112 είναι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, έχετε δει ή ακούσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με 

τον αριθμό έκτακτης ανάγκης "112"; 

 

Βάση: όλοι οι ερωτηθέντες 

 

Φόντο: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 368 “Ο Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 

112” 

 

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, είναι ευθύνη των επιμέρους κρατών μελών να ενημερώνουν 

το κοινό σχετικά με την ύπαρξη και τη χρήση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. 

  

Δεδομένου ότι από το 2009, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών έχουν επίσης υποχρεωθεί να στείλουν 

ένα μήνυμα κειμένου με πληροφορίες σχετικά με το 112 σε άτομα που χρησιμοποιούν τα κινητά 

τους τηλέφωνα όταν επισκέπτονται άλλη χώρα της ΕΕ. 

 

Επτά ερωτηθέντες από τους δέκα (69%) δεν αντιμετώπισαν πληροφορίες κατά τη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους, ενώ λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο (28%) λένε ότι είδαν ή άκουσαν 

κάποιες πληροφορίες γι 'αυτό. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ίδιο με αυτό που επιτεύχθηκε το 2012, 

όταν μόνο το 28% δήλωσαν ότι είχαν συναντήσει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης 112. 
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IV. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ. ΠΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 112 

 

• Τηλεμοιότυπο 

 

Χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες της ΕΕ. Με βάση το φύλλο A4 που αποστέλλεται σε μεγάλο 

αριθμό (όχι 112 ή άλλοι σύντομοι αριθμοί). 

Θετικά 

Τα προπληρωμένα φύλλα παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη 

παρέμβαση 

 

Αρνητικά 

 

Το φαξ δεν είναι ευρέως διαδεδομένο 

 

Πολύ αργή διαδικασία 

 

Λειτουργεί μόνο από το σπίτι ή το γραφείο και μόνο σε τοπικό επίπεδο 

 

Απαιτείται ειδικός αριθμός 

 

Δεν επιτρέπεται η λήψη φαξ από τους 112 παρόχους κλήσεων 

 

• Λύσεις βάσει τοποθεσίας 

 

Χρησιμοποιείται σε λίγες χώρες. Με βάση τη θέση GPS και τα προκαθορισμένα μηνύματα. 

Πλεονεκτήματα 

 

Πολύ ακριβής τοποθεσία του καλούντος (εξωτερική) 

 

Τα προκαθορισμένα μηνύματα επιταχύνουν την παρέμβαση 

 

Χρησιμοποιείται μόνο για επείγουσα ανάγκη ή βοήθεια, όχι για άλλες επικοινωνίες (επομένως 

όχι ευρέως διαδεδομένες) 

 

Το κόστος είναι ένα ζήτημα
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• Ιδιωτικές συνομιλίες / 112επαφές 

 

Υπηρεσία συνομιλίας με προεγγραφή. Συνήθως αναπτύχθηκε από 112 οργανισμούς με κωφούς 

οργανισμούς σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο. Πλεονεκτήματα 

 

Περισσότερο συζήτηση 

 

Οι χρήστες γνωρίζουν τις υπηρεσίες συνομιλίας (MSN, Skype) Μειονεκτήματα 

 

Χρησιμοποιείται μόνο για 112, όχι για άλλες επικοινωνίες (επομένως δεν είναι ευρέως 

διαδεδομένη) 

 

Λειτουργεί μόνο σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο 

 

• 112 SMS 

 

SMS σε 112 (ή μεγάλα νούμερα) με ή χωρίς προεγγραφή. Συνήθως αναπτύχθηκε από 112 

οργανισμούς με κωφούς οργανισμούς σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Πλεονεκτήματα 

 

Πολύ ευρέως διαδεδομένο 

 

Η θέση του καλούντος είναι δυνατή 

 

Πολύ φθηνά Μειονεκτήματα 

 

Καθυστερήσεις (χωρίς προτεραιότητα στα δίκτυα) 

 

Η συνομιλία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 10 λεπτά 

 

Δεν λειτουργεί κατά την περιαγωγή 

 

Στο Η.Β. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κλήση, φαξ, sms 
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V. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ  

 

5.1. Μοντέλο 1 - Το «LOCAL PSAP» 

 

Τοπική δημόσια ασφάλεια 

 

Κύριο χαρακτηριστικό: οι κλήσεις προς το 112 μεταφέρονται σε τοπική υπηρεσία έκτακτης 

ανάγκης. Ο κάτοχος κλήσης ανήκει σε μία πειθαρχία (πυρκαγιά, αστυνομία ή EMS) 

 

 

5.2. Μοντέλο 2 - Το «Στάδιο 1 & 2 PSAP» 

 

2 στάδια απάντησης σημείο δημόσιας ασφάλειας 

 

Κύριο χαρακτηριστικό: η κλήση φιλτράρεται μέσω του σταδίου 1 του PSAP και 

μεταφέρεται σε περιφερειακή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 

 

Αυτό είναι το μοντέλο που υιοθετήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Η διαφορά με το μοντέλο 1 είναι ότι δεν είναι ο χρήστης που καλεί απευθείας την υπηρεσία 

έκτακτης ανάγκης, αλλά αυτή η επιλογή γίνεται από έναν φορέα εκμετάλλευσης ο οποίος 

φιλτράρει και μεταφέρει την κλήση στην περιφερειακή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. 

 

 

5.3. Μοντέλο 3 - Το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

 

Κύριο χαρακτηριστικό: Συγκέντρωση όλων των κλάδων σε μια ενιαία θέση σε περιφερειακό 

επίπεδο 
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5.4. Μοντέλο 4 - Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 112» 

 

Κύριο χαρακτηριστικό: Πολύ καλά εκπαιδευμένοι πολιτικοί τηλεφωνητές που χειρίζονται 

και τις κλήσεις και την αποστολή 112 

 

5.5. Μοντέλο 5 «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ PSAP» 

 

Κύριο χαρακτηριστικό: 112 PSAP που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία που 

διασυνδέεται σε ένα μόνο δίκτυο. Η κλήση στην επαρχία Χ μπορεί να αντιμετωπιστεί και να 

αντιμετωπιστεί 
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VI. 112 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

Οι Βρετανοί πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης προτιμούν να καλέσουν τον 

παραδοσιακό αριθμό.
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Ο ιστορικός αριθμός έκτακτης ανάγκης για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 999. 

 

Οι κλήσεις γίνονται δεκτές και στον αριθμό 112 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επείγουσες 

κλήσεις. 

 

Σημειώνεται ότι η σημερινή στιγμή, ακόμη και το ήμισυ του πληθυσμού χρησιμοποιεί το 112 για 

κλήσεις έκτακτης ανάγκης. 

 

Όλες οι κλήσεις απαντήθηκαν από 999 χειριστές. 

 

Οι κλήσεις είναι πάντα δωρεάν. 

 

6.1. Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

 

Κατανομή κλήσεων έκτακτης ανάγκης μεταξύ ECCs υπηρεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (με βάση 

τα δεδομένα του 2011). 

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν τέσσερις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που διατηρούν κέντρα 

ελέγχου έκτακτης ανάγκης (ECC) πλήρους απασχόλησης, στα οποία μπορούν να 

δρομολογούνται απευθείας 999 κλήσεις έκτακτης ανάγκης από φορείς εκμετάλλευσης έκτακτης 

ανάγκης σε τηλεφωνικά κέντρα υποστήριξης χειριστών (OAC). Αυτές οι υπηρεσίες έχουν ως 

εξής, που παρατίθενται με τη σειρά του ποσοστού των εισερχόμενων κλήσεων: 

 

• Αστυνομία 

 

• Υπηρεσία ασθενοφόρων 

 

• Πυροσβεστική 

 

• Ακτοφυλακή 

 

Άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μπορούν επίσης να επιτευχθούν μέσω του συστήματος 

999, αλλά δεν διατηρούν μόνιμα κέντρα ελέγχου έκτακτης ανάγκης. Όλες αυτές οι υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης καλούνται μέσω του ΕΚΚ μιας από τις τέσσερις βασικές υπηρεσίες που 

αναφέρονται παραπάνω: 

 

• Υπηρεσία σωστικής βάρκας 

 

• Υπηρεσία ορειβασίας 

 



36 

 

• Υπηρεσία διάσωσης σπηλαίων 

 

• Υπηρεσία έρευνας και διάσωσης του Moorland (ιδιαίτερα στην Κορνουάλη και το 

Γιορκσάιρ) 

 

• Υπηρεσία Quicks και διάσωσης (που λειτουργεί στις εκτεταμένες γέφυρες του 

Morecambe Bay) 

 

• Υπηρεσία διάσωσης ναρκών 

 

• Διάθεση βόμβας (που παρέχεται από το στρατό 

 

 

6.2. Ιστορικό 

Πρώτα εισήχθη στην περιοχή του Λονδίνου στις 30 Ιουνίου 1937, ο αριθμός 999 του Ηνωμένου 

Βασιλείου είναι η παλαιότερη έκτακτη ανάγκη στον κόσμο τηλεφωνική υπηρεσία κλήσης. Το 

σύστημα εισήχθη μετά από πυρκαγιά στις 10 Νοεμβρίου 1935 σε ένα σπίτι στην οδό Wimpole, 

όπου σκοτώθηκαν πέντε γυναίκες. Ένας γείτονας είχε προσπαθήσει να τηλεφωνήσει στην 

πυροσβεστική υπηρεσία και ήταν τόσο εξοργισμένος που κρατήθηκε σε ουρά από το τηλεφωνικό 

κέντρο Welbeck που έγραψε μια επιστολή στον συντάκτη του The Times, η οποία προκάλεσε 

κυβερνητική έρευνα. Το αρχικό σχέδιο κάλυψε μια ακτίνα 12 μιλίων γύρω από την Oxford 

Circus και το κοινό συνιστάται να το χρησιμοποιήσει μόνο σε συνεχιζόμενη κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης εάν "ο άνθρωπος στην επίπεδη δίπλα στη δική σας δολοφονεί τη σύζυγό του ή 

έχετε δει έναν πολύ καλυμμένο διαρρήκτη γάτας κοιτάζοντας γύρω από το σωλήνα στοίβας του 

κτιρίου της τοπικής τράπεζας. " Η πρώτη σύλληψη - για διάρρηξη - πραγματοποιήθηκε μια 

εβδομάδα αργότερα και το σχέδιο επεκτάθηκε σε μεγάλες πόλεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο και στη συνέχεια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο το 1976. Η μορφή 9-9-9 

επιλέχθηκε με βάση τα σχέδια «κουμπιού Α» και «κουμπί Β» των δημόσιων τηλεφωνικών 

θυρίδων με κέρματα ευρείας χρήσης προπληρωμής (που εισήχθησαν για πρώτη φορά το 1925) τα 

οποία θα μπορούσαν εύκολα να τροποποιηθούν για να επιτρέψουν την ελεύθερη χρήση το 9 

ψηφίο στον περιστροφικό επιλογέα εκτός από το 0 ψηφίο (στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να 

καλέσει τον χειριστή), χωρίς να επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση αριθμών που περιλαμβάνουν 

άλλα ψηφία. άλλοι συνδυασμοί δωρεάν κλήσης 9 και 0 χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για 

περισσότερους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλάσιων των 9 (για πρόσβαση στις 

ανταλλαγές πριν από την έναρξη χρήσης της STD) ως ασφαλή απόρριψη για απόπειρες κλήσεων 

έκτακτης ανάγκης, π.χ. 9 ή 99, φθάνοντας τουλάχιστον σε έναν χειριστή. 

 

Όπως συμβαίνει, η επιλογή του 999 ήταν τυχερή για λόγους προσβασιμότητας, σε σύγκριση με 

π.χ. χαμηλότεροι αριθμοί: στο σκοτάδι ή στον πυκνό καπνό, θα μπορούσε να καλείται το 999 

τοποθετώντας ένα δάκτυλο μια τρύπα μακριά από το σταματημένο πληκτρολόγιο (δείτε τα 
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άρθρα σχετικά με το περιστροφικό dial και τα GPO τηλέφωνα) και περιστρέφοντας τον επιλογέα 

σε πλήρη έκταση τρεις φορές. Αυτό επιτρέπει σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων 

των ατόμων με προβλήματα όρασης, να καλέσουν εύκολα τον αριθμό έκτακτης ανάγκης. Είναι 

επίσης εύκολο να καλείται τυχαία η 111 και άλλες αλληλουχίες χαμηλού αριθμού, ακόμη και 

όταν τα καλώδια μετάδοσης που πραγματοποιούν στιγμιαία επαφή παράγουν έναν παλμό 

παρόμοιο με τον αριθμό κλήσης (π.χ. όταν τα καλώδια των εναέριων καλωδίων αγγίζουν σε 

ισχυρούς ανέμους). 

 

Οι φωνές κλήσεων και η ακατάλληλη χρήση είναι ένα ζήτημα. Για τους λόγους αυτούς, 

υπάρχουν συχνές εκστρατείες ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη σωστή χρήση 

του συστήματος 999. 

 

Εναλλακτικοί τριψήφιοι αριθμοί για κλήσεις εκτός έκτακτης ανάγκης έχουν επίσης εισαχθεί τα 

τελευταία χρόνια. 101 για μη επείγουσες κλήσεις στην Αγγλία και την Ουαλία. Το καθεστώς 

επεκτάθηκε στη Σκωτία και τη Βόρειο Ιρλανδία. 

 

Οι δοκιμές του αριθμού 111 για την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο 

Βασίλειο για επείγουσες, αλλά όχι απειλητικές για τη ζωή υποθέσεις άρχισαν στην Αγγλία το 

2010. Η κύρια ανάπτυξη ξεκίνησε από το 2011 έως το 2013 με αρκετές καθυστερήσεις και 

ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 Στη Σκωτία, η υπηρεσία NHS24 μεταφέρθηκε από 

0845 424 2424 σε 111 στις 29 Απριλίου 2014. [Η NHS Direct Wales εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί το 0845 46 47. 

 

Το 2008-2009, η Αστυνομία του Nottinghamshire διεξήγαγε έναν επιτυχημένο πιλότο του 

Πήγασου, μια βάση δεδομένων που περιλάμβανε τις λεπτομέρειες των ατόμων με σωματικές και 

μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα ψυχικής υγείας, που έχουν εγγραφεί με τη δύναμη επειδή 

οι αναπηρίες τους δυσκολεύουν να δώσουν προφορικές λεπτομέρειες όταν Καλώντας την 

αστυνομία. Οι εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων εκδίδονται με προσωπικό αριθμό 

αναγνώρισης (PIN) ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους. Με το τηλέφωνό σας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε 999 είτε ο αριθμός μη δυνάμεως έκτακτης ανάγκης 101. Μόλις 

μεταφερθεί κάποιος στην αίθουσα ελέγχου, χρειάζεται μόνο να πει "Πήγασος" και τον κωδικό 

PIN. Τα στοιχεία τους μπορούν στη συνέχεια να ανακτηθούν από τη βάση δεδομένων και ο 

καλών μπορεί γρήγορα να ξεκινήσει εξηγώντας γιατί έχουν καλέσει. Προσωπικά το PIN Pegasus 

μπορεί να ειδοποιηθεί ή να παρουσιαστεί σε αστυνομικό. Ο Πήγασος χρησιμοποιείται επίσης 

από την Αστυνομία του Λονδίνου, την Αστυνομία Dyfed Powys, την Αστυνομία του Surrey 

Police & Lincolnshire. 

 

Η εισαγωγή κουμπιών (σταθερών, ασύρματων και κινητών τηλεφώνων) δημιούργησε ένα 

πρόβλημα για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ηνωμένου Βασιλείου [15], λόγω της 

ευκολίας της ταυτόχρονης πληκτρολόγησης τυχαίων αλληλουχιών, όπως π.χ. από αντικείμενα 



38 

 

στην ίδια τσέπη με τηλέφωνο (Καλούμενη «τσεπική κλήση») ή από παιδιά που παίζουν με 

τηλέφωνο. Το πρόβλημα αυτό είναι λιγότερο ανησυχητικό για τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης 

που χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά ψηφία, όπως το 112 και το 911, αν και στις σταθερές 

γραμμές 112 υφίσταται μεγάλο μέρος του ίδιου κινδύνου ψευδούς δημιουργίας με τον 111 

κωδικό ο οποίος θεωρήθηκε και απορρίφθηκε όταν η αρχική επιλογή του 999 έκανε. 

 

Ο πανευρωπαϊκός κώδικας 112 εισήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο του 1995 με 

ελάχιστη δημοσιότητα. Συνδέεται σε υπάρχοντα κυκλώματα 999. 

 

Το πρότυπο GSM ορίζει ότι ο χρήστης ενός τηλεφώνου GSM μπορεί να καλέσει το 112 χωρίς να 

ξεκλειδώσει το πληκτρολόγιο, ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά προκαλεί επίσης και τυχαίες κλήσεις. 

 

6. Όλα τα κινητά τηλέφωνα θα πραγματοποιήσουν κλήσεις έκτακτης ανάγκης με το 

πληκτρολόγιο κλειδωμένο. Αρχικά μια έγκυρη κάρτα SIM δεν ήταν υποχρεωμένη να 

πραγματοποιεί κλήση έκτακτης ανάγκης 999/112 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, λόγω 

του μεγάλου αριθμού κλήσεων που δεν μπορούν να εντοπιστούν, αυτή η λειτουργία έχει 

αποκλειστεί από όλα τα δίκτυα του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

7. Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα κινητής τηλεφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου θα 

καλέσουν το 999/112 χωρίς την εισαγωγή κάρτας SIM (ή με κλειδωμένη / άκυρη SIM), 

αλλά η κλήση δεν θα συνδεθεί. Μετά το κλείδωμα κλήσεων χωρίς SIM, το 2009 τα 

δίκτυα του Ηνωμένου Βασιλείου εισήγαγαν την περιαγωγή κλήσεων έκτακτης ανάγκης. 

Αυτό επιτρέπει σε ένα χρήστη με έγκυρη κάρτα SIM ενός δικτύου του Ηνωμένου 

Βασιλείου να πραγματοποιεί κλήσεις έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε δίκτυο για το 

οποίο έχει κάλυψη. 

 

 

6.3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Η.Β. 

  

Το 999 ή το 112 χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά 

τη στιγμή της μαρτυρίας ή της εμπλοκής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
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Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αριθμοί 999 και 112 συνδέονται με την ίδια υπηρεσία και δεν υπάρχει 

καμία προτεραιότητα ή χρέωση για κανένα από αυτά. 

 

Μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να είναι: 

 

• Ένα πρόσωπο που κινδυνεύει άμεσα να τραυματιστεί ή του οποίου η ζωή είναι σε 

κίνδυνο 

 

• Υποψία ότι ένα έγκλημα βρίσκεται σε εξέλιξη 

 

• Δομή στη φωτιά 

 

• Ένα άλλο σοβαρό περιστατικό το οποίο απαιτεί άμεση προσέλευση σε υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης 

 

Όλοι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών που λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι υποχρεωμένοι, 

στο πλαίσιο της σύμβασης άδειας χρήσης τους, να παρέχουν υπηρεσία φορητών υπηρεσιών 

έκτακτης ανάγκης. Από το 2014, οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιούνται σε 

οποιοδήποτε δίκτυο στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζονται κυρίως από την BT, παρόλο που 

άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέχονται από την Vodafone (πρώην Cable & Wireless) και 

την επικοινωνία επιπέδου 3 (πρώην British Cross Telecoms). 

 

Την κλήση 999 ή 112 ένας χειριστής θα απαντήσει και θα ρωτήσει: "Έκτακτη ανάγκη. Ποια 

υπηρεσία;" 

 

Προηγουμένως οι φορείς εκμετάλλευσης ρώτησαν "Ποιες υπηρεσίες χρειάζεστε;" (Περίπου έως 

τα μέσα της δεκαετίας του '90). 

 

Ο χειριστής θα μεταφέρει τότε την κλήση στον καλούντα της υπηρεσίας της κατάλληλης 

υπηρεσίας. Αν ο καλών δεν είναι σίγουρος για το ποια υπηρεσία απαιτεί, ο χειριστής θα 

απενεργοποιήσει την κλήση στην αστυνομία και εάν ένα περιστατικό απαιτεί περισσότερες από 

μία υπηρεσίες, για παράδειγμα ένα τροχαίο ατύχημα με τραυματισμούς και παγιδευμένους, 

ανάλογα με την υπηρεσία που ο καλών Η υπηρεσία θα ειδοποιήσει τις άλλες υπηρεσίες για τον 

καλούντα (ενώ ο χειριστής πρέπει επίσης να επικοινωνήσει με κάθε υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 

μεμονωμένα, ανεξάρτητα από το αν ο καλών έχει παραμείνει στη γραμμή). Ο καλών θα συνδεθεί 

με την υπηρεσία που καλύπτει την περιοχή από την οποία είναι (ή φαίνεται να είναι) καλώντας. 
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Τα δωμάτια στα οποία λειτουργούν οι χειριστές καλούνται κέντρα υποστήριξης χειριστών 

(OAC). Υπάρχουν BAC OACs στο Μπανγκόρ, το Μπλάκμπερν, το Νταντί, τη Γλασκώβη, το 

Νιούπορτ, το Νότιγχαμ και το Πόρταουν. Τα δωμάτια στα οποία λειτουργούν οι χειριστές 

έκτακτης ανάγκης αποκαλούνται κέντρα ελέγχου έκτακτης ανάγκης (ECC) και λειτουργούν από 

τις τοπικές αρχές. 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τα κοντινά 

σημεία για να ειδοποιηθεί κάποια άλλη αρχή για έκτακτη ανάγκη πριν καλέσετε το 999. Για 

παράδειγμα, οι γέφυρες που μεταφέρουν τους σιδηροδρόμους σε δρόμους ενδέχεται να φέρουν 

σήματα που συμβουλεύουν ότι αν ένα όχημα χτυπήσει τη γέφυρα, (σε ένα δεδομένο αριθμό) θα 

πρέπει να καλείται πρώτα να ειδοποιήσει τον φορέα εκμετάλλευσης του σιδηροδρόμου για το 

ενδεχόμενο μεγάλου περιστατικού που θα συμβεί εάν ένα αμαξοστοιχικό περάσει πάνω από τη 

φθαρμένη γέφυρα. Το Rail Network έχει τις δικές του διαδικασίες για να προειδοποιήσει τα 

τρένα για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να τα σταματήσει εάν είναι απαραίτητο. Στη 

συνέχεια θα πρέπει να καλούνται οι οδηγίες στις πινακίδες τότε να δηλώνεται το 999. 

 

Η πρόσβαση στην υπηρεσία 999/112 παρέχεται για άτομα με προβλήματα ακοής μέσω του 

Textphone και τη χρήση της υπηρεσίας αναμετάδοσης RNID "Typetalk". Ο αριθμός είναι 18000. 

 

Το 999 είναι επίσης προσβάσιμο μέσω SMS για προ-εγγεγραμμένους χρήστες. 

 

6.4. Γνώση της τοποθεσίας 

 

Είναι σημαντικό για τον καλούντα να γνωρίζει την τοποθεσία του όταν τηλεφωνεί για τις 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η τοποθεσία του καλούντος δεν μεταβιβάζεται αμέσως στις 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η εύρεση της θέσης απαιτεί συνδυασμό προσπαθειών και από 

τα δύο μέρη. Ωστόσο, είναι δυνατό να ανιχνευθεί τόσο ο σταθερός όσο και ο κινητός 

τηλεφωνικός αριθμός με τον χειριστή BT. Το πρώτο μπορεί να εντοπιστεί σε μια διεύθυνση. Το 

τελευταίο μπορεί να ανιχνευθεί αμέσως σε μια αναφορά δικτύου σύμφωνα με τον 

χρησιμοποιούμενο πομπό [18], ωστόσο αυτό είναι ακριβές μόνο σε μια ορισμένη ευρεία περιοχή 

- για πιο συγκεκριμένα ίχνη πρέπει να αποκτηθεί ανώτερη εξουσία και να διεξαχθεί μια 

δαπανηρή εργασία για να ανιχνευθεί Κινητό τηλέφωνο σε απόσταση λίγων μέτρων. Ορισμένες 

εφαρμογές smartphone μπορούν τώρα να μεταφορτωθούν, οι οποίες βοηθούν στην τοποθεσία 

του καλούντος, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες δορυφορικής πλοήγησης του smartphone. 

 

Από το 2014, τα smartphone θα ανιχνεύσουν την πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης και 

θα χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες εντοπισμού θέσης (WiFi ή GPS based location) 

για να στείλουν ένα SMS έκτακτης ανάγκης το οποίο περιέχει επίσης ένα αναγνωριστικό για την 

κλήση. Αυτό πρόκειται να ληφθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας ενώ η 

κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις οι καλούντες θα βρεθούν σε μια λανθασμένη υπηρεσία περιοχής - 

αυτό ονομάζεται "κακοτυχία νεύρων". 

 

Ο συνηθέστερος λόγος για αυτό είναι όταν ένα κινητό τηλέφωνο καλεί 999 και χρησιμοποιεί 

έναν ραδιοπομπό που είναι σε άλλη συχνότητα. Πιο συχνά αυτές είναι κλήσεις που γίνονται 

μέσα σε λίγα μίλια από τα σύνορα. Με τον εντοπισμό της θέσης του συμβάντος, ο χειριστής 

υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης θα διαβιβάσει τις πληροφορίες στην υπεύθυνη δύναμη για την 

αποστολή τους. Στις περισσότερες περιοχές, άλλες δυνάμεις θα ανταποκριθούν σε συμβάντα που 

βρίσκονται ακριβώς στα σύνορα, εάν θα μπορούσαν να φτάσουν εκεί πιο γρήγορα, να 

βοηθήσουν και στη συνέχεια να παραδοθούν στην άλλη δύναμη όταν φτάσουν. 

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Οργανισμός Αυτοκινητοδρόμων έχει τοποθετήσει μπλε πινακίδες με 

τη θέση που είναι τυπωμένη επάνω τους, σε διαστήματα περίπου 500 μέτρων στις 

διαχειριζόμενες διαδρομές τους, όπως οι αυτοκινητόδρομοι και τα μεγάλα A-Roads. Αυτά τα 

σύμβολα περιέχουν έναν κωδικό ο οποίος μπορεί να δοθεί στον χειριστή έκτακτης ανάγκης για 

να σας εντοπίσει γρήγορα. Για παράδειγμα, ένα σημείο μπορεί να λέει "M1 A 100.1". Αυτό 

μεταφράζεται ως αυτοκινητόδρομος Μ1, στην οδό "Άλφα", σε απόσταση 100,1 χιλιομέτρων από 

την αρχή (ή ονομαστική εκκίνηση). Οι οδοί "Alpha" και "Bravo" ορίζονται από τον Οργανισμό 

Αυτοκινητοδρόμων σε κάθε πλευρά του δρόμου, ανάλογα με την κατεύθυνση που ταξιδεύει. 

Άλλα γράμματα χρησιμοποιούνται για επιπλέον οδοστρώματα στις  

11 Δεκεμβρίου 2014 

 

VI. ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟ  

 

Η μεταφορά κλήσης έκτακτης ανάγκης σε 4G προκαλεί ανησυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Σημείωση των Financial Times 

 

Η υψηλής ποιότητας παγκόσμια δημοσιογραφία απαιτεί επενδύσεις. 

 

Παρακαλώ μοιραστείτε αυτό το άρθρο με άλλους χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, 

μην κόβετε και επικολλάτε το άρθρο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Ts & Cs 

και την Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων. Στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

ftsales.support@ft.com για να αγοράσετε πρόσθετα δικαιώματα. 

Http://www.ft.com/cms/s/0/57ce4a88-814a-11e4-896c-00144feabdc0.html#ixzz46r9V7PRm  

http://www.ft.com/cms/s/0/57ce4a88-814a-11e4-896c-00144feabdc0.html#ixzz46r9V7PRm
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VII.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

 

7.1. Στατιστική Υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 

 

o Ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου -61,4 εκατομμύρια πολίτες [Αγγλία 

(84%), Βόρεια Ιρλανδία (3%), Σκωτία (8%) και Ουαλία (5%)] 

 

o Περιοχή Ηνωμένου Βασιλείου - 22,6 εκατομμύρια εκτάρια • Οργανισμός UK 

112: 

Σειρές PSAP 1 και Στάδιο 2 (Μοντέλο 2) - * Γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου για τις 

εθνικές στατιστικές 2008 

 

7.2. Δημόσιοι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 

 

-999/112, 

 

-18000 (κείμενο ITU v21 μέσω φωνής, δηλαδή κείμενο σε πραγματικό χρόνο 

χρησιμοποιώντας ειδικά τερματικά) • Το 1ο στάδιο χρηματοδοτείται από την 

Τηλεπικοινωνιακή Βιομηχανία 

 

• Το στάδιο 2 χρηματοδοτείται και οργανώνεται από ένα συνδυασμό τοπικής και 

εθνικής κυβέρνησης: - χωριστά τμήματα για την αστυνομία, την πυρκαγιά, το 

ασθενοφόρο και την ακτοφυλακή 

• Κοινά θέματα συντονισμένα από την προεδρία της κυβέρνησης "999/112 Επιτροπή 

Συνδέσμου" 

 

7.3. Το 8% των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου γνώριζε το 112 ως αριθμό για να καλέσει 

τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην ΕΕ 

 

➢ Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύσσει σταδιακά κανάλια για τον ταξιδιώτη: 

 

★ Ο ιστότοπος του Γραφείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας έχει 112 σε "χρήσιμους αριθμούς" 

 

★ Η υπηρεσία Passport περιλαμβάνει 112 στο φυλλάδιο που αποστέλλεται με νέα διαβατήρια 

 

★ Ofcom (Ρυθμιστής) είναι να εξετάσει το ενδεχόμενο να ενθαρρύνει τα δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας να περιλαμβάνουν τη γνώση του 112 σε ευπρόσδεκτα μηνύματα για τους ταξιδιώτες 
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➢ Οι πάροχοι επικοινωνιών αναφέρουν 112 (παράλληλα με 999) στους δημόσιους 

τηλεφωνικούς και τηλεφωνικούς καταλόγους 

 

 

7.4. UK PSAPs -Ανασκόπηση  

 

➢ Πλατφόρμα PSAPs Stage 1 (κάλυψη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο) που λειτουργούν με δύο 

τηλεφωνικές μονάδες τηλεπικοινωνίας με τη BT και C & W για τη σύνδεση των 112s-BT, C & 

W με διαφορετικούς διακόπτες, βάσεις δεδομένων και λογισμικό χειρισμού κλήσεων 

 

➢ Εργαστήρια PSAPs σταδίου 2: 92 αίθουσες ελέγχου για την αστυνομία, 59 για την πυρκαγιά, 

34 για το ασθενοφόρο και 19 για την ακτοφυλακή - όλα σε ξεχωριστούς χώρους 

 

 με ποικίλη πρόσβαση στο δίκτυο 

 

 συνήθως ξεχωριστή λήψη κλήσεων και αποστολή (στην ίδια αίθουσα) 

 

 ευρύ φάσμα υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται σήμερα - 

 

 μερικές κινήσεις σε συντονισμένη προσέγγιση 

 

1. Ψηφιακό ραδιόφωνο Airwave για τις περισσότερες υπηρεσίες 

 

2. Τα ασθενοφόρα χρησιμοποιούν τα ίδια ιατρικά ερωτήματα για την ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων 

 

3. Η πυρκαγιά μπορεί να μετακινηθεί σε μικρότερο αριθμό περιφερειακών ελέγχων 

 

➢ Τα Στρατηγικά Στάδια Στάδιο 2 του ιδίου τύπου λειτουργούν ως εφεδρικές ρυθμίσεις για 

γείτονες / γειτονικές χώρες 

 

 

7.5. 112 Πρόσβαση σε PSAP 

 

Όλες οι κλήσεις από οπουδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο δρομολογούνται πρώτα σε PSAP 

Στάδιο 1 • Αυτόματη τοποθεσία για κλήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
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✓ Στα στάδια 1 PSAPs: - Σταθερές κλήσεις που δρομολογούνται με χρήση της κοινής 

θέσης (αντιστοιχίσετε τις συντεταγμένες του χάρτη ταχυδρομικού κώδικα με τις περιοχές 

κάλυψης PSAP σταδίου 2) 

✓ Η δρομολόγηση κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιεί αναγνωριστικά κυψέλης (κάλυψη 

κυψέλης χαρτών σε PSAPs) - Οι κλήσεις VoIP χρησιμοποιούν μια προεπιλεγμένη θέση 

πολιτών (καταχωρημένη διεύθυνση) η οποία επιβεβαιώνεται προφορικά όπου είναι 

δυνατόν 

 

• Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου επιτρέπουν κλήσεις 

περιορισμένης υπηρεσίας με SIM (εθνική "περιαγωγή" για το 112) 

 

• Οι κλήσεις από ιδιωτικά δίκτυα (π.χ. Πανεπιστημιούπολη ή μεγάλος οργανισμός) έχουν 

επισημανθεί για να ειδοποιήσουν τα PSAP για πιθανά προβλήματα διεύθυνσης 

 

• Οι αυτόματοι συναγερμοί πηγαίνουν πρώτα σε εξειδικευμένες εταιρίες 

παρακολούθησης πριν συνδεθούν με οποιαδήποτε PSAP 

 

 

7.6. Στατιστικά στοιχεία για κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112 + 999) -1 

 

• Περίπου 31 εκατομμύρια κλήσεις ετησίως για το στάδιο 1 PSAP, το 60% από τα κινητά 

τηλέφωνα • Το 95% των κλήσεων απάντησε μέσα σε 5 δευτερόλεπτα (στάδιο 1) 
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• Περίπου το 60% συνδέονται με τα PSAP Στάδιο 2 (συνήθως μέσα σε 10 δευτερόλεπτα) 

 

• 40% "ψευδείς κλήσεις" προσεκτικά φιλτραρισμένες (τυχαίες κλήσεις από κινητά 

τηλέφωνα, παιδιά που παίζουν με σταθερά τηλέφωνα, λάθη 112) 

 

• Οι ώρες αιχμής είναι τα Σαββατοκύριακα (οι ημερήσιες αιχμές είναι αργά το απόγευμα ή 

όταν τα παμπ / κλαμπ κλείνονται τα Σαββατοκύριακα) • Οι ακραίες αιχμές και οι 

χειμερινές πιέσεις για το Ασθενοφόρο 

• Διαφορετικοί στόχοι απάντησης κλήσης για PSAP σταδίου 2: μεταξύ 5 και 10 

δευτερολέπτων 

 

• Διαφορετικοί χρόνοι συνομιλίας καλούντος: συνήθως 30 δευτερόλεπτα στο στάδιο 1, 60 

δευτερόλεπτα με πυρκαγιά, 120 δευτερόλεπτα με Αστυνομία και 180 δευτερόλεπτα για 

Ασθενοφόρο. 

 

• Ακατάλληλες κλήσεις: - 

 

-συμμετά (κινητό τηλέφωνο στην τσέπη) -Παιχνίδια για παιδιά (χωρίς αίτημα για βοήθεια)-

ακατάλληλα (χρειάζονται βοήθεια, αλλά όχι έκτακτη ανάγκη) 

-hοx, όπου ο καλών ζητάει συγκεκριμένη βοήθεια σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία 

 

• Γλώσσα: - Στάδιο 1: Περίπου το 2% των κλήσεων θα επωφεληθούν από τη γλωσσική βοήθεια 

(πολλοί Ασιάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο) 

 

7.7. Διαχείριση κλήσεων 

 

 

Στάδιο 1 : 

 

• Ακριτική απάντηση, επιλέξτε το στάδιο 2 PSAP, ελέγξτε τη σύνδεση, επιβεβαιώστε τον 

καλούντα 

 

• φιλτράρισμα ψευδών κλήσεων: τυποποιημένα ερωτήματα / κριτήρια για την ασφαλή 

διήθηση "σιωπηλών" κλήσεων, συμφωνημένα με την Αστυνομία. Χρήση της αστυνομίας 

IVR 

 

• Τα στοιχεία τηλεφώνου καταγράφονται αυτόματα και αποθηκεύονται 
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Στάδιο 2: 

 

• Οι παραλήπτες επιβεβαιώνουν τη θέση του περιστατικού και εντοπίζουν το πρόβλημα - 

Προτεραιότητα (π.χ. AMPDS για ασθενοφόρο) 

 

• Παρέχετε λεπτομέρειες (δεδομένα) στην ομάδα Αποστολής στο Τμήμα Ελέγχου 

 

• Παρέχετε λεπτομέρειες (συχνά ως δεδομένα) σε οχήματα ανταπόκρισης (τα οποία 

ενδέχεται να έχουν ήδη επιλεγεί και να κινητοποιηθούν μόλις γνωστοποιηθεί η 

τοποθεσία) 

 

• Οι υπηρεσίες πυρασφάλειας χρησιμοποιούν προκαθορισμένη απάντηση βάσει του τύπου 

συμβάντων και οποιεσδήποτε πληροφορίες σε τοπική βάση δεδομένων -Περισσότερες 

ιατρικές συμβουλές που δίνονται από τους παροχείς κλήσεων ασθενοφόρων όταν η 

βοήθεια είναι στο δρόμο 
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VIII. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
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8.1. Εθνικό στατιστικό δελτίο στατιστικών στοιχείων ONS 

 

Έγκλημα στην Αγγλία και την Ουαλία: Έτος που λήγει τον Δεκέμβριο του 2015 

 

Το έγκλημα ενάντια στα νοικοκυριά και τους ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων επίσης των 

δεδομένων σχετικά με την εγκληματικότητα που βιώνουν τα παιδιά και των εγκλημάτων κατά των 

επιχειρήσεων και της κοινωνίας 

 

Κύρια σημεία 

 

Η Έρευνα για την Εγκληματικότητα για την Αγγλία και την Ουαλία (CSEW) για το έτος που 

λήγει τον Δεκέμβριο του 2015 δείχνει ότι υπήρχαν περίπου 6,4 εκατομμύρια περιστατικά 

εγκλημάτων κατά των νοικοκυριών και των κατοίκων ενηλίκων ηλικίας 16 ετών και άνω. Αυτό 

αντιπροσωπεύει μείωση 7% από τα εκτιμώμενα 6,9 εκατομμύρια συμβάντα κατά το προηγούμενο 

έτος. Η έρευνα υπολόγισε επίσης ότι υπήρξαν 829.000 περιστατικά εγκλημάτων κατά παιδιών 

ηλικίας 10 έως 15 ετών. 

 

Η μείωση που παρουσίασε το CSEW οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην πτώση των κλοπών (κατά 

7%) και των εγκληματικών ζημιών (κατά 14%). 

 

Υπήρξε αύξηση κατά 7% του καταγεγραμμένου εγκλήματος της αστυνομίας σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος, ενώ 4,4 εκατομμύρια αδικήματα καταγράφηκαν κατά το έτος που έληξε το 

Δεκέμβριο του 2015. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης θεωρείται ότι οφείλεται στη 

βελτίωση της καταγραφής της εγκληματικότητας από την αστυνομία που οδηγεί σε μεγαλύτερο 

ποσοστό οι καταγγελίες για εγκληματικές πράξεις καταγράφονται τον περασμένο χρόνο. 

 

Οι βελτιώσεις στην καταγραφή του εγκλήματος θεωρείται ότι επηρέασαν ιδιαίτερα ορισμένες 

κατηγορίες βίαιων εγκλημάτων που καταγράφηκαν από την αστυνομία. Υπήρξε αύξηση κατά 

27% των αδικημάτων «βίας κατά του προσώπου» (επιπλέον 198.658 αδικήματα), η οποία 

οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της υποομάδας «βία χωρίς βλάβη» (αύξηση κατά 

143.239 αδικήματα, αύξηση κατά 38%). Η εκτίμηση του CSEW για το βίαιο έγκλημα δεν 

παρουσίασε στατιστικά σημαντική μεταβολή σε σχέση με την έρευνα του προηγούμενου έτους. 
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Εθνικά Στατιστικά Σύνοψη ανά τύπο εγκλήματος 

 

Πίνακας 1: Αριθμός συμβάντων CSEW για το έτος που λήγει τον Δεκέμβριο του 2015 
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Αγγλία και Ουαλία  

 

Ενήλικες 16 

και άνω / σε 

οικίες 

        

  

 Ιανο

υάρι

ος 

2015 

μέχρ

ι 

Δεκέ

μβρι

ος  

σύγκ

ριση 

με: 

2015  

       

Παραβατική Ομάδα 

2 
 

Ιανουάριος 

2015 μέχρι 

Δεκέμβριος 

2015 

Ιανο

υάρι

ος 

2015 

μέχρ

ι 

Δεκέ

μβρι

ος 

2015 

 Απρί

λης 

2004 

μέχρ

ι 

Μάρ

της 

2005 

 Απρί

λης 

2009 

μέχρ

ι 

Μάρ

της 

2010 

 Ιανο

υάρι

ος 

201

4 

μέχ

ρι 

Δεκ

έμβ

ριος 

201

4 

 

 Αριθμός 

επεισοδί

ων 

(Χιλιάδε

ς)  

  π

ο

σ

ο

σ

τ

ι

α

ί
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α 

μ

ε

τ

α

β

ο

λ

ή 

κ

α

ι 

σ

η

μ

α

σ

ί

α

3 

Βία  1.285 -67 * -36 * -24 * -2  

Με τραύματα  618 -73 * -47 * -31 * 0  

Χωρίς τραύματα  667 -57 * -21 * -16  -3  

Ληστείες   124 -63 * -50 * -61 * 18  

Παράβαση κλοπής  3.812 -67 * -34 * -23 * -7 * 

Κλοπή από πρόσωπα  403 -41 * -29 * -22 * -15  

Άλλη κλοπή από 

προσωπική περιουσία 

 789 -62 * -29 * -22 * 3  

Μη σταθμισμένη 

βάση - αριθμός 

ενηλίκων 

 34.985         

Εγχώρια διάρρηξη  713 -70 * -33 * -22 * -10  

Εγχώρια διάρρηξη σε  499 -71 * -33 * -23 * -11  
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μια κατοικία 

Εγχώρια διάρρηξη σε 

ένα μη συνδεδεμένο 

κτίριο σε μια 

κατοικία 

 214 -67 * -31 * -20 * -8  

Άλλη κλοπή οικίας  701 -55 * -17 * -20 * -10  

Κλοπή σχετισμένη με 

όχημα 

 874 -80 * -52 * -27 * -3  

Κλοπή ποδηλάτου  332 -50 * -15 * -29 * -15 * 

Ποινική βλάβη  1.210 -63 * -51 * -49 * -14 * 

Μη σταθμισμένη 

βάση - αριθμός 

νοικοκυριών 

 34.923         

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 

CSEW  

 6.432 -66 * -39 * -31 * -7 * 

 

 

 

Η μείωση κατά 7% 

της εκτίμησης όλων 

των εγκλημάτων του 

CSEW για το έτος 

που έληξε το 

Δεκέμβριο του 2015 

σε σύγκριση με την 

έρευνα του 

προηγούμενου έτους 

οφειλόταν σε μεγάλο 

βαθμό στη μείωση 

των κλοπών (μείωση 

κατά 7% σε 3,8 

εκατομμύρια 

αδικήματα) 
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αδικήματα). 

Η αστυνομία που 

καταγράφει το 

έγκλημα αυξήθηκε 

κατά 7% το έτος που 

έληξε το Δεκέμβριο 

του 2015 σε σύγκριση 

με το έτος που έληξε 

τον Δεκέμβριο του 

2014. Αυτό 

οφειλόταν σε μεγάλο 

βαθμό στην αύξηση 

των αδικημάτων 

«βίας κατά του 

προσώπου» (αύξηση 

κατά 27% σε 939.518 

αδικήματα) (κατά 

28% έως 193.310 

αδικήματα), 

εγκληματικές βλάβες 

και αδικήματα 

εμπρησμού (αύξηση 

κατά 6% σε 531.693 

αδικήματα), 

σεξουαλικά 

αδικήματα (αύξηση 

29% σε 103.614 

αδικήματα) και απάτη 

(4% έως 617.618 

αδικήματα). Ενώ οι 

παραβάσεις των 

κλοπών παρέμειναν 

σε γενικές γραμμές 

παρόμοιες, οι 

υποκατηγορίες 

αδικημάτων 

οχημάτων (κατά 3% 

έως 364.468) και οι 

κατασκοπικές 
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δραστηριότητες (κατά 

2% έως 333.671) 

αντισταθμίστηκαν 

από μειώσεις 

διαρρήξεων (κατά 4% 

έως 401.718) (κάτω 

από 7% σε 87.895). 

Πηγή: Έρευνα για 

την εγκληματικότητα 

για την Αγγλία και 

την Ουαλία, Γραφείο 

Εθνικών Στατιστικών 

Σημείωση: Στον 

πίνακα παρουσιάζεται 

στατιστικά σημαντική 

αλλαγή στο επίπεδο 

5% με αστερίσκο. 
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/σε 

οικίες              

               

               

               

   

Ιανου

άριος             

               

   2015             

   μέχρι             

   

Δεκέμ

βριο 

2015 

σε 

σύγκρ

ιση 

με:             

               

               

               

               

               

Ομάδα 

αδικήμ

ατος 2 

 

Ιανου

άριος 

15 

μεχρι 

Δεκέμ

βριο 

15 

Ιαν 

μέχρι 

Μάρτ

ιος 05   

Απ

ρίλ

ης 

– 

Μά

ρτη

ς ‘ 

10   

Ap

r   Jan    

 '95    '04 to  '09 to  '14 to   

              

 

Δεκ. 

  

 

    De

c 

   

          

 '95        '14    

               

 

Αριθμ

ός 

περιστ   

Αλλαγ

ή 

ποσοστ           
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ατικώ

ν (σε 

χιλιάδ

ες) 

ού και 

σημαντ

ικότητ

α 

             

             

             

             

             

             

Βία  

1.285 -67 * 

 

-36 

 

* -24 

 

* -2 

   

 

       

               

Με 

τραύμα  

618 -73 * 

 

-47 

 

* -31 

 

* 0 

   

 

       

               

Χωρίς 

τραύμα  

667 -57 * 

 

-21 

 

* -16 

  

-3 

   

 

        

               

Ληστεί

α  

124 -63 * 

 

-50 

 

* -61 

 

* 18 

   

 

       

               

Αδικήμ

ατα 

κλοπής                

 3.812 -67 *  -34  * -23  * -7  *  

               

Κλοπή 

από 

άτομο                

  403 -41 *  -29  * -22  * -15    

               

               

               

Άλλη 

κλοπή                
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από 

άτομο 

 789 -62 *  -29  * -22  * 3    
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Κ

λο

πή 

απ

ό 

οι

κί

α            

           

            

Αστάθμ

ητη 

βάση 

και 

αριθμός           

            

-  34.98          

 5          

            

            

Κλοπές 

από 

οικίες           

 

713 -70 * -33 * -22 * -10 

  

   

           

           

Κλοπές 

από 

ενωμέν

ες 

κατοικί

ες           

           

 

499 -71 * -33 * -23 * -11 
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Κλοπές 

από μη 

ενωμέν

ες 

κατοικί

ες           

           

           

           

           

 214 -67 * -31 * -20 * -8   

           

           

           

           

           

Ά

λλ

ες 

κλ

οπ

ές 

κα

το

ικ

ιώ

ν             

 701 -55 * -17 * -20 * -10   

            

            

            

Κλοπές 

σετικά 

με 

οχήματ

α            

  874 -80 * -52 * -27 * -3   
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Κλοπές 

ποδηλά

των  

332 -50 * -15 * -29 * -15 * 

 

 

   

            

           

Ποινικέ

ς ζημιές 1.210 -63 * -51 * -49 * -14 *  

           

 

 

Αστάθ

μητη 

βάση 

 

34.9

2 

  

3 

 

 

Όλα          

CSEW 

6.432   -66 * -39 * -31 * -7 * 

 

εγκλήματα 

 

         

          

 

Όλα τα εγκλήματα οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε μειώσεις των κλοπών (κατά 7% 

σε 3,8 εκατομμύρια αδικήματα) και σε εγκληματική ζημία (μείωση 14% σε 1,2 

εκατομμύρια αδικήματα). 

 

Η αστυνομία καταγράφει την αύξηση του εγκλήματος κατά 7% το έτος που έληξε 

τον Δεκέμβριο του 2015, συγκρινόμενο με το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του 

2014. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της παράβασης "βίας κατά 

του προσώπου" 

  

(αύξηση κατά 27% σε 939,51 8 αδικήματα), σε συνδυασμό με αυξήσεις σε 

αδικήματα δημόσιας τάξης (κατά 28% έως 193,31 0 αδικήματα), εγκληματικές 

αμέλειες και ποινικές αδικίες (αύξηση κατά 6% σε 531, 69 3 αδικήματα), 

σεξουαλικά αδικήματα (μέχρι 29% έως 103,61 4 αδικήματα) και απάτη (αύξηση 

κατά 4% έως 617,61 8 αδικήματα). Ενώ τα αδικήματα κλοπής έχουν παραμείνει 
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γενικά παρόμοια, έχουν υπάρξει 

  

αυξάνονται στις υποτιτλίες των αδικημάτων των οχημάτων (αύξηση κατά 3% στα 

364,46 8) και των καταστημάτων (κατά 2% έως 333,67 1), αντισταθμίζονται από 

μειώσεις κατά 4% έως 401,71 8) και την κλοπή ποδηλάτων 

 

Στατιστικά στοιχεία 

 

cs.png 

 

Πηγή: Έρευνα για την εγκληματικότητα για την Αγγλία και την Ουαλία, Γραφείο 

Εθνικής Στατιστικής Στατιστικά στοιχεία: Στο στατιστικό πίνακα, η σημαντική 

αλλαγή στο επίπεδο του 5% υποδηλώνεται με έναν αστερίσκο 
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Εθνικά Στατιστικά 

 

 

Table 2: Αριθμός αστυνομικών καταγεγραμμένων εγκλημάτων για το έτος που 

έληξε τον Δεκέμβριο του 2015 

 

Αγγλία 

και 

Ουαλλία       

       

   

Ιανουάριος 

2015 μέχρι    

Ομάδα 

Αδικήματος  

Δεκέμβριος 

2015    

   

Σε σύγκριση 

2015:    

  Ιαν. 15 με Δεκ. 

Απρ '04 με 

Μάρ. 

Απρ '09 με 

Μαρ. Ιαν '14 με Δεκ.  

  '15 '05 '10 '14  

  

Αριθμός 

 

Αλλαγή 

ποσοστού   
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Εγκλήμ

ατα με 

βάση τα 

θύματα  

3.388.070 -33 -10 8 

 

 

 

     

Αδικήματα 

εναντίον 

προσώπων 

939.518 11 34 27 

 

 

     

Ανθρωπ

οκτονίες   573 -34 -8 11  

Βία με 

τραυματισμούς 

418.261 -19 4 15  

     

Βία χωρίς 

τραυματισμούς 

520.684 58 75 38  

     

Σεξουαλικά 

αδικήματα 103.614 70 95 29  

Βιασμός   34.741 148 130 30  

Άλλα 

σεξουαλικά 

αδικήματα 

 

68.873 47 82 29  
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Κλοπές σε 

σπιχειρήσεις 50.772 -44 -32 -2  

 5.463 -31 -33 -1  

     

Κλοπή 

προσωπικής 

περιουσίας 

45.309 -45 -32 -2  

     

Αδικήματα 

κλοπής 1.762.473 -38 -17 0  

Διαρρή

ξεις   401.718 -41 -26 -4  

Διαρρήξεις 

οικιών  

193.851 -40 -28 -3 

 

 

   

       

Μη οικιστικές 

διαρρήξεις 

207.867 -42 -24 -5 

 

 

   

       

Αδικήματα με 

οχήματα 364.468 -56 -26 3  

Κλοπές 

οχημάτων 

81.158 -67 -31 8  

      

Κλο

πές 

από 

οχήμ

ατα 239.336 -52 -29 -3  

      

Ενόχληση με 

οχήματα 

43.974 -43 16 35  

     

Κλο 82.384 -33 -11 2  
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πή 

από 

άτομ

α 

      

Κλοπή 

ποδηλάτων  87.895 -17 -20 -7  

Κλοπή από 

καταστήματ

α  333.671 19 8 2  

Όλες  

οι 

άλλε

ς 

κλοπ

ές 492.337 -41 -16 -1  

      

Ποινική ζημιά 

 

531.693 -55 -34 6  

     

Άλλα εγκλήματα 

κατά της 

κοινωνίας 429.759 -5 -15 7  

      

      

Αδικήματα 

ναρκωτικών 150.780 3 -36 -16  

Διακ

ίνησ

η 

ναρκ

ωτικ

ών 26.257 9 -21 -6  

      

Κατ

οχή 

ναρκ

ωτικ 124.523 2 -38 -17  
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ών  

      

Αδικήματα 

οπλοκατοχής 

24.621 -39 -14 15  

     

Αδικήμα

τα 

δημόσιας 

τάξης 193.310 1 3 28  

       

Εγκλήματα κατά 

της δημόσιας 

τάξης     

61.048 -19 17 22  
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ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΚΑΤΑΓ

ΕΓΡΑΜ

ΜΕΝΩ

Ν  

ΑΔΙΚΗ

ΜΑΤΩ

Ν -ΟΛΑ 

ΤΑ 

ΑΔΙΚΗ

ΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕ

ΡΙΛΑΜ

ΒΑΝΟ

ΜΕΝΟ

Υ ΤΗΣ 

ΑΠΑΤΗ

Σ          

     

4.435.447 -21 2 7  

     

     

     

Πηγή: 

 

Αστυνομί

α      

Υπουργείο 

Εσωτερικών – 

Καταγεγραμμένα 

εγκλήματα  
    

     

     

     

     

     

     

2. Η Αστυνομία 

έχει καταγράψει 

στατιστικά      
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στοιχεία για 

εγκλήματα βάσει 

των δεδομένων 

από τις  44 

αστυνομικές 

δυνάμεις στην 

Αγγλία και την 

Ουαλία 

(συμπεριλαμβανο

μένων και του 

Τμήματος 

Μεταφορών της 

Αστυνομίας) 

 

 

     

     

     

     

     

     

      

3. Το Παράρτημα 

4 παρέχει 

αναλυτικές 

πληροφορίες  

      

     

     

     

4. 

Συμ

περι

λαμ

βάν

ει 

από

πειρ

ες 

φόν       
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ου 

 

Εκ προθέσεως 

καταστροφή ενός 

βιώσιμου 

αγέννητου 

παιδιού, το οποίο 

προκάλεσε 

θάνατο από 

απρόσεκτο 

οδήγημα , 

οδήγημα υπό την 

επήρεια 

αλκοόλης ή 

ναρκωτικών, 

σοβαρούς 

τραυματισμούς, ή 

άλλους 

τραυματισμούς οι 

οποίοι αποτελούν 

απειλή για τη 

ζωή, ή 

προκαλούν το 

θάνατο.        
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5. Περιλαμβάνει 

απειλή ή 

συνωμοσία για 

δολοφονίες, 

παρενοχλήσεις, 

άλλα αδικήματα 

κατά παιδιών 

και επίθεση 

χωρίς 

τραυματισμό 

(πρώην κοινή 

επίθεση όπου 

δεν υπάρχει 

τραυματισμός). 

6. Όλες οι άλλες 

αξιόποινες 

πράξεις 

περιλαβάνουν 

τώρα όλα τα 

αδικήατα 

«αποζηίωσης 

χωρίς 

καταβολή» που 

καταγράφηκαν 

από το έτος που 

έληξε τον 

Μάρτιο του 

2003. Η 

απαλλαγή χωρίς 

πληρωή 

περιελήφθη 

προηγουένως 

στην οάδα 

παράβασης 

απάτης, αλλά 

έπειτα από 

αλλαγή της 

κατάταξης για 

το έτος που 
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έληξε τον 

Μάρτιο του 

2014, η αλλαγή 

έχει εφαρμοστεί 

σε προηγούμενα 

έτη δεδομένων 

για να δώσει μια 

σταθερή 

χρονολογική 

σειρά.
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7. Τα συνολικά 

αδικήματα 

απάτης 

καλύπτουν τα 

εγκλήματα που 

καταγράφηκαν 

από το Εθνικό 

Γραφείο 

Πληροφοριών 

για την Απάτη 

μέσω της 

δράσης Fraud, 

Cifas και 

Financial Fraud 

Action UK. Οι 

πράξεις απάτης 

έχουν αναλάβει 

την καταγραφή 

των αδικημάτων 

απάτης για 

λογαριασμό των 

επιμέρους 

αστυνομικών 

δυνάμεων. Οι 

ποσοστιαίες 

μεταβολές σε 

σχέση με τα 

προηγούμενα 

έτη δεν 

παρουσιάζονται, 

δεδομένου ότι 

τα αριθμητικά 

στοιχεία της 

απάτης για το 

έτος που έληξε 

τον Μάρτιο 

2005 και το έτος 

που έληξε τον 

Μάρτιο του 

2010 κάλυψαν 



75 

 

μόνο τα 

εγκλήματα που 

καταγράφηκαν 

από 

μεμονωμένες 

αστυνομικές 

δυνάμεις 

Δεδομένης της 

προσθήκης νέων 

πηγών 

δεδομένων, δεν 

είναι δυνατόν να 

γίνουν άμεσες 

συγκρίσεις με 

τα προηγούμενα 

έτη. 
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8.2 Στατιστικό Δελτίο NHS - Εθνική Υπηρεσία Υγείας 

 

Σημείωση: Δείκτες ποιότητας ασθενοφόρων (AQI) 

 

Πηγή. Εθνική Υπηρεσία Υγείας U.K 

 

 

Οι τελευταίοι δείκτες συστημάτων για τον Οκτώβριο του 2015 για υπηρεσίες ασθενοφόρων στην 

Αγγλία έδειξαν ότι τα πρότυπα του εγχειριδίου1 στο σύνταγμα του NHS δεν πληρούνται, αν και 

υπήρξε αύξηση των κλήσεων που επιλύθηκαν μέσω τηλεφωνικών συμβουλών. 

 

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα κλινικών αποτελεσμάτων για τους ασθενείς που μεταφέρονται από 

την υπηρεσία ασθενοφόρων για τον Ιούλιο του 2015 έδειξαν για τους ασθενείς που 

αξιολογήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο για ύποπτο εγκεφαλικό επεισόδιο σημαντική αύξηση της 

αναλογίας που έλαβε κατάλληλη δέσμη περίθαλψης. 

 

Το AQI περιλαμβάνει κλήσεις που πραγματοποιούνται είτε μέσω του συνήθους αριθμού 999 του 

Ηνωμένου Βασιλείου είτε μέσω του διεθνώς ισοδύναμου αριθμού 112. 

 

Όπως περιγράφεται στην καθοδήγηση προδιαγραφών του τμήματος C1, οι κλήσεις προς το NHS 

111 δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα AQI για κλήσεις που εγκαταλείφθηκαν, επανασυνδέσεις, 

συχνές κλήσεις, χρόνος απάντησης κλήσεων και κλήσεις που επιλύθηκαν με τηλεφωνικές 

συμβουλές. 

 

Όλοι οι άλλοι δείκτες συστημάτων περιλαμβάνουν την αποστολή ασθενοφόρου και 

περιλαμβάνουν τα ασθενοφόρα που αποστέλλονται ως αποτέλεσμα κλήσης στο NHS 111, καθώς 

και 999 ή 112. 

 

Οι τελευταίοι δείκτες συστημάτων για τον Οκτώβριο του 2015 για υπηρεσίες ασθενοφόρων στην 

Αγγλία έδειξαν ότι τα πρότυπα του εγχειριδίου1 στο σύνταγμα του NHS δεν πληρούνται, αν και 

υπήρξε αύξηση των κλήσεων που επιλύθηκαν μέσω τηλεφωνικών συμβουλών. 

 

 

Τον Οκτώβριο του 2015, στην κατηγορία 2 A Κόκκινο 1 καλεί στην Αγγλία με αποτέλεσμα την 

αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, το ποσοστό που φθάνει μέσα σε 8 λεπτά ήταν 73,3%. 

 

Τον Οκτώβριο του 2015, κλήσεις κατηγορίας Α Red 2 στην Αγγλία που οδήγησαν σε μια 

αντίδραση έκτακτης ανάγκης, το ποσοστό ήταν η άφιξη εντός 8 λεπτών ήταν 68,8%. 
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1. Σελίδα 34 του Εγχειριδίου του Ιουλίου του 2015 στο Σύνταγμα του NHS έχει χρόνο 

απόκρισης σε ασθενοφόρο 

Πρότυπα, www.gov.uk/government/publications/the-nhs-constitution-for-england. 

2 Την 1η Ιουνίου 2012, κλήσεις Κατηγορίας Α (αμέσως απειλητικές για τη ζωή) χωρίστηκαν σε 

Red 1 και Red 

2. Οι κόκκινες κλήσεις 1 είναι οι πιο κρίσιμες από άποψη χρόνου και καλύπτουν τους 

ασθενείς με καρδιακή ανακοπή που δεν αναπνέουν και δεν έχουν παλμό και άλλες 

σοβαρές καταστάσεις όπως η απόφραξη των αεραγωγών. Οι κόκκινες κλήσεις 2 είναι 

σοβαρές, αλλά λιγότερο άμεσα κρίσιμες και καλύπτουν συνθήκες όπως εγκεφαλικό 

επεισόδιο και ταιριάζει. 

Www.gov.uk/government/news/changes-to-ambulance-response-time-categories  

 

Ελάχιστο σύνολο δεδομένων NHS 111, Αγγλία, Φεβρουάριος 2016 

 

Αυτή η δημοσίευση περιλαμβάνει πληροφορίες που καλύπτουν. Κλήσεις που προσφέρονται, 

κλήσεις που έχουν εγκαταλειφθεί, μεταβιβάσεις κλήσεων, κλήσεις κλήσης, κλήσεις 

ταξινομημένες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την παραπομπή κλήσεων. Θα 

περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την εμπειρία των χρηστών κάθε έξι μήνες. Αυτή η έκδοση 

περιέχει στοιχεία που βοηθούν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας 111 στην Αγγλία. 

 

Περίληψη 

 

Την 1η Φεβρουαρίου 2016 προσφέρθηκαν 1.218.365 κλήσεις στην υπηρεσία NHS 111 στην 

Αγγλία, αύξηση 18,6% στις 1.027.000 τον Φεβρουάριο του 2015. Δεδομένου ότι το 2016 ήταν 

ένα άλμα, το Φεβρουάριο του 2016 περιέχει περισσότερες ημέρες από τον Φεβρουάριο του 2015. 

Συγκρίνοντας τις μέσες ημερήσιες κλήσεις Η αναλογία που εγκαταλείφθηκε μετά την αναμονή 

για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα ήταν 5,03%, υψηλότερη από ό, τι στους προηγούμενους 

μήνες και πάνω από την εθνική απαίτηση ποιότητας, ότι το 5% των κλήσεων θα πρέπει να 

εγκαταλειφθεί μετά Αναμονή 30 δευτερολέπτων. 

 

Από τις κλήσεις που απάντησε το NHS 111, το 79,7% απάντησε εντός 60 δευτερολέπτων, 

σημαντικά χαμηλότερο από το 93,2% που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2015. 

 

http://www.gov.uk/government/news/changes-to-ambulance-response-time-categories
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Από τις απαντήσεις που δόθηκαν, το 13,9% πρόσφερε μια τηλεφωνική κλήση τον Φεβρουάριο 

του 2016. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό καλούντων 

  

Δεδομένου ότι η αναφορά αυτή ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2010. Αυτό έδωσε επίσης τον 

υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο των 5.244. 

 

Από τις προσφερόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, το Φεβρουάριο του 2016 το 34,7% ήταν εντός 10 

λεπτών, σημειώθηκε μεγάλη πτώση στο 45,7% τον προηγούμενο Φεβρουάριο και το μικρότερο 

ποσοστό από τότε που η υπηρεσία πέτυχε πλήρη κάλυψη σε εθνικό επίπεδο τον Φεβρουάριο του 

2014. 

 

Από τις απαντήσεις που υποβλήθηκαν, το 21,6% μεταφέρθηκε σε κλινικό σύμβουλο τον 

Φεβρουάριο του 2016 παρόμοιο με το 21,7% τον Ιανουάριο του 2016. 

 

Το μέσο μήκος επεισοδίου μιας κλήσης ήταν 17 λεπτά 42 δευτερόλεπτα τον Φεβρουάριο του 

2016. Μια αύξηση στα 16 λεπτά 20 δευτερολέπτων που αναφέρθηκαν τον Ιανουάριο του 2016. 

 

Από τις απαντήσεις που υποβλήθηκαν, το 87% ταξινομήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016. Το 

ποσοστό αυτό κυμάνθηκε μεταξύ 85% και 87% για τους τελευταίους δεκαεπτά μήνες. Οι 

καλούμενες κλήσεις είναι εκείνες στις οποίες ανοίγει ο χειριστής κλήσεων NHS 111 και 

χρησιμοποιεί το εργαλείο κλινικής αξιολόγησης (NHS Pathways). 

 

Οι κλήσεις που δεν ταξινομούνται περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, παρακολουθήσεις 

προηγούμενων κλήσεων, κλήσεις όπου ο καλών δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να δώσει 

συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς ή πληροφορίες σχετικά με 

τα στοιχεία επικοινωνίας για τους φαρμακοποιούς ή άλλες τοπικές υπηρεσίες φροντίδας. Από τις 

κλήσεις που ταξινομήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2016, το 12% έστειλε ασθενοφόρα, το 8% 

συνιστάται στην Α & Ε, το 62% συνιστάται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, το 4% συνιστάται σε 

άλλη υπηρεσία και το 14% δεν συνιστάται σε καμία υπηρεσία. Ο αριθμός των κλήσεων που 

επιλύθηκαν από την υγειονομική συμβουλή 111 ήταν ο υψηλότερος που σημειώθηκε ποτέ τον 

Φεβρουάριο του 2016. Αυτό ήταν για αμφότερες τις κλήσεις που ταξινομήθηκαν και στη 

συνέχεια δόθηκαν συμβουλές υγείας (13.634) και κλήσεις που επιλύθηκαν χωρίς ταξινόμηση και 

έλαβαν συμβουλές υγείας (6.248 ). Από τις μεταφερθείσες κλήσεις, το ζωντανό ποσοστό που 

μεταφέρθηκε ήταν 35,4% τον Φεβρουάριο του 2016. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σημαντικά τον 

Ιανουάριο του 2016 και το χαμηλότερο ποσοστό αναφέρθηκε από την έναρξη της υπηρεσίας τον 

Αύγουστο του 2010. Από τις κλήσεις που δεν συνιστούσαν σε καμία υπηρεσία, το ποσοστό 

συνιστώμενης φροντίδας κατ 'οίκον ήταν 5,5% το Φεβρουάριο, το χαμηλότερο ποσοστό από τότε 

που ξεκίνησε η υπηρεσία τον Αύγουστο του 2010. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

8.3 Στατιστικά για τα ατυχήματα και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
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Πηγή: House of Commons Library 

 

BRIEFING PAPER 

 

Number 6964, 17 July 2015 

 

Accident and Emergency Statistics 

 

By Carl Baker 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

 

Συμμετοχή & Εισαγωγή 

 

• Το 2014/15 υπήρχαν 22,4 εκατομμύρια επισκέψεις στα τμήματα A & E της Αγγλίας, εκ 

των οποίων το 65% ήταν σε τμήματα έκτακτης ανάγκης τύπου 1 (μείζονος σημασίας). Η 

συνολική προσέλευση αυξήθηκε κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2013/14 - η μεγαλύτερη 

αύξηση σε τέσσερα χρόνια και ισοδυναμεί με κατά μέσο όρο 1.600 άτομα που 

επισκέπτονται την Α & Ε κάθε μέρα. 

 

• Υπήρξαν 4,0 εκατομμύρια επείγουσες εισαγωγές στο νοσοκομείο μέσω του A & E το 

2014/15 - αύξηση 4,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

• Οι ηλικιωμένοι είναι πιθανότερο να παρακολουθήσουν A & E και είναι πιθανότερο να 

φτάσουν με ασθενοφόρο. Σε ενήλικες σε ηλικία εργασίας, οι ηλικίας 20-24 ετών έχουν το 

υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην Α & Ε. 

 

• Οι περισσότερες συμμετοχές Α & Ε εμφανίζονται μεταξύ 9 π.μ. και 6 μ.μ. Η Δευτέρα 

και η Κυριακή είναι οι δύο πιο πολυσύχναστες μέρες όσον αφορά τα επίπεδα 

συμμετοχής. 

 

• Η εξάρθρωση / τραυματισμός / κάκωση / ακρωτηριασμός των αρθρώσεων είναι η πιο 

κοινή κατηγορία πρώτης διάγνωσης για ασθενείς με Α & Ε, ακολουθούμενες από 

γαστρεντερικές καταστάσεις 

 

Απόδοση 

 



81 

 

• Υπάρχουν ποικίλα μέτρα χρόνων αναμονής σε A & E, συμπεριλαμβανομένου του 

μέσου χρόνου θεραπείας, του μέσου χρόνου που αφιερώνεται σε A & E και του 

ποσοστού των ασθενών που δαπανούν λιγότερο από τέσσερις ώρες στο A & E. 

 

• Ο αριθμός και το ποσοστό των ασθενών που περνούν πάνω από τέσσερις ώρες στην Α 

& Ε έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Το τρίμηνο έως το Μάρτιο του 2015, το 12,5% 

των ασθενών στις υπηρεσίες τύπου 1 πέρασε πάνω από 4 ώρες στο A & E - το υψηλότερο 

για πάνω από μια δεκαετία. 

 

• Οι περιόδους αναμονής για την είσοδο είναι επίσης συχνότερες, καθώς οι αριθμοί 

περιμένουν πάνω από 4 ώρες για την είσοδο μετά την απόφαση να γίνει δεκτή είχαν 

αυξηθεί κατά 81% το 2014/15 σε σύγκριση με το 2013/14. 
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Χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου 

 

• Σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού, η Βόρεια Ιρλανδία έχει το υψηλότερο ποσοστό 

συμμετοχής σε μεγάλα τμήματα Α & Ε των βρετανικών χωρών. Αφού συμπεριλάβουμε 

τα δευτερεύοντα τμήματα A & E, το ποσοστό συμμετοχής της Αγγλίας είναι υψηλότερο. 

 

• Στο τετραώροχο μέτρο, η πρόσφατη απόδοση στο νοσοκομείο A & Es στη Σκωτία είναι 

ελαφρώς καλύτερη από ό, τι στην Αγγλία. Η Ουαλία έχει υψηλότερο ποσοστό επεισοδίων 

A & E που διαρκούν πάνω από 4 ώρες από την Αγγλία ή τη Σκωτία. Η Βόρεια Ιρλανδία 

έχει το υψηλότερο ποσοστό στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το περισσότερο από το ένα 

τέταρτο των ασθενών δαπανών πάνω από 4 ώρες σε μεγάλα τμήματα Α & Ε το 2014/15. 

 

 

 

8.4 FIRE INCIDENT AND CALL STATISTICS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΥΙΕΣ  

 

 

Πηγή: Buckinghamshire & Milton Keynes 

 

2016 

 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Μάρτιο του 2016: 1.096 

 

Επεισόδια έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν τον Μάρτιο του 2016: 512 

 

Συμβάντα συναισθηματικής απάντησης ασθενών που συμμετείχαν το Μάρτιο του 2016: 165 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2016: 1,002 

 

Επεισόδια έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν τον Φεβρουάριο του 2016: 513 

 

Συμβάντα συναισθηματικής αντιμετώπισης ασθενοφόρων που παρέστησαν τον Φεβρουάριο του 

2016: 167 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2016: 937 

 

Επεισόδια έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν τον Ιανουάριο του 2016: 531 
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Συμβάντα συναισθηματικής απάντησης ασθενών που συμμετείχαν τον Ιανουάριο του 2016: 102 

 

 

 

 

2015 
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Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Δεκέμβριο του 

2015: 995 

 

Επεισόδια έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν τον 

Δεκέμβριο του 2015: 541 

 

Συμβάντα συναισθηματικής απάντησης ασθενών που 

συμμετείχαν το Δεκέμβριο του 2015: 85 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Νοέμβριο του 

2015: 929 

  

Επεισόδια έκτακτης ανάγκης που παρακολουθήθηκαν τον 

Νοέμβριο του 2015: 519 

 

Συμβάντα συναισθηματικής ανταπόκρισης ασθενών που 

συμμετείχαν τον Νοέμβριο του 2015: 122 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Οκτώβριο του 

2015: 1.006 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν τον 

Οκτώβριο του 2015: 504 

 

Συμβάντα συναισθηματικής απάντησης ασθενών που 

συμμετείχαν τον Οκτώβριο του 2015: 153 

 

 

 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 

2015: 1.149 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν τον 

Σεπτέμβριο του 2015: 502 

 

Συμβάντα συνυπευθυνότητας ασθενοφόρων που 

συμμετείχαν τον Σεπτέμβριο του 2015: 193 
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Αριθμός 999 κλήσεων που υποβλήθηκαν τον Αύγουστο του 

2015: 1.341 

 

Επείγοντα περιστατικά που παρακολούθησαν τον Αύγουστο 

του 2015: 614 

 

Συμβάντα συναισθηματικής αντίστασης ασθενών που 

συμμετείχαν τον Αύγουστο του 2015: 228 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Ιούλιο του 2015: 

1.559 

 

Επείγοντα περιστατικά που παρακολούθησαν τον Ιούλιο του 

2015: 707 

 

Συγκεκριμένα περιστατικά ασθενοφόρων που συμμετείχαν 

τον Ιούλιο του 2015: 234 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Ιούνιο του 2015: 

1.157 

 

Επεισόδια έκτακτης ανάγκης που παρακολουθήθηκαν τον 

Ιούνιο του 2015: 598 

 

Συμβάντα συναισθηματικής ανταπόκρισης ασθενών που 

συμμετείχαν τον Ιούνιο του 2015: 141 

 

 

 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Μάιο του 2015: 

1,113 

 

Επεισόδια έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν τον 

Μάιο του 2015: 575 

 

Συμβάντα συναισθηματικής απάντησης ασθενών που 

συμμετείχαν τον Μάιο του 2015: 165 
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Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Απρίλιο του 

2015: 1.169 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολουθήθηκαν τον 

Απρίλιο του 2015: 512 

 

Συμβάντα συναισθηματικής απάντησης ασθενών που 

συμμετείχαν τον Απρίλιο του 2015: 150 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Μάρτιο του 

2015: 1.257 

 

Επείγοντα περιστατικά που παρακολούθησαν το Μάρτιο του 

2015: 570 

 

Συμβάντα συναισθηματικής ανταπόκρισης ασθενών που 

συμμετείχαν τον Μάρτιο του 2015: 155 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 

2015: 944 

 

Επεισόδια έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν τον 

Φεβρουάριο του 2015: 443 

 

Συμβάντα συναισθηματικής αντιμετώπισης ασθενοφόρων 

που παρέστησαν τον Φεβρουάριο του 2015: 102 

 

 

 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν τον Ιανουάριο του 

2015: 980 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολουθήθηκαν τον 

Ιανουάριο του 2015: 439 

 

Συμβάντα συναισθηματικής ανταπόκρισης ασθενών που 

συμμετείχαν τον Ιανουάριο του 2015: 112 
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2014 

 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν το 2014: 14.697 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολουθήθηκαν το 

2014: 6.208 

 

 

2013 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν το 2013: 14.796 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν το 

2013: 6.556 
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2012 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που υποβλήθηκαν το 2012: 14.906 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν το 2012: 6.887 

 

2011 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που υποβλήθηκαν το 2012: 14.906 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν το 2012: 6.887 

 

2010 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν το 2010: 17.310 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν το 2010: 7.661 

 

2009 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν το 2009: 17.598 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολουθήθηκαν το 2009: 7.724 

 

2008 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν το 2008: 17,117 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν το 2008: 7.974 

 

2007 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν το 2008: 17,117 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολουθήθηκαν το 2008: 7.974 

 

2006 

 

Αριθμός 999 κλήσεων που ελήφθησαν το 2006: 20.856 

 

Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που παρακολούθησαν το 2006: 9.903 
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IX. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

112 

 

Πηγή: 

 

EENA Operations Document 

Psychological support of 112 call 

takers Title: 

 

Psychological support of 112 call 

takers Version: 

 

1.0 

 

 

9.1 Ο ρόλος του κατόχου της κλήσης - τα καθήκοντα και οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόδοση 

 

Η ρύθμιση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κλήση 112 φέρνει στο προσκήνιο ένα 

σύνολο ερωτήσεων - πώς οι εργαζόμενοι σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ρύθμιση, με 

χαρακτηριστικά ζωντανής και διακοπτόμενης εμπειρίας που ενδεχομένως διακόπτουν τη λήψη 

αποφάσεων, αλληλεπιδρούν με τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας που υποτίθεται ότι 

παρέχουν Την απαραίτητη σταθερότητα και υποστήριξη, ώστε να μπορούν να γίνονται 

επαναλαμβανόμενες αποφάσεις υπό παρόμοιες συνθήκες; Πώς σχετίζονται οι τηλεθεατές με το 

συναισθηματικό τοπίο της κλήσης έκτακτης ανάγκης και τις συναισθηματικές εκφράσεις των 

καλούντων; Πώς αντιμετωπίζουν το σχετικό άγχος; Πώς οι λήπτες κλήσεων λαμβάνουν 

αποφάσεις, χρησιμοποιούν διαισθητικές και συναισθηματικές δυνατότητες για να 

συμπληρώσουν ή να αμφισβητήσουν τις ορθολογικές πτυχές των διαθέσιμων συστημάτων 

υποστήριξης αποφάσεων; Πώς χρησιμοποιούν ορθολογικές και επίσημες διαδικασίες καθώς και 

μη επίσημες, διαισθητικές και συναισθηματικά μεμονωμένες διαδικασίες για να λαμβάνουν τις 

αποφάσεις τους και πώς μπορούν να υποστηριχθούν αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων; Αυτά τα ζητήματα απαιτούν προβληματισμό σε οργανωτικό πλαίσιο, προκειμένου 

να προσδιοριστούν οι περιορισμοί στην ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης που σχετίζεται με την 

κατάσταση, τα εμπόδια στην οργανωτική μάθηση και τα εργαλεία για την αποτελεσματική 

υποστήριξη των συνεργατών στην πρόσκληση κλήσης.2 

 

Η αλυσίδα εξυπηρέτησης 112 ορίζει το βασικό πλαίσιο των εργασιών και συνεπώς το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο μπορούμε να αρχίσουμε να ψάχνουμε για απαντήσεις σε αυτά και σε άλλες 

σχετικές ερωτήσεις - στα σύγχρονα συστήματα αποστολής, ο τηλεφωνητής θα καλύψει 
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ορισμένες κρίσιμες λειτουργίες.3 Αυτές οι λειτουργίες είναι Καθορίζεται από και θα ποικίλλει σε 

σχέση με τα καθορισμένα 
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Αλυσίδα υπηρεσιών σε οργανωτικό επίπεδο.4 Η ακολουθία συναγερμών έκτακτης ανάγκης: 5 Το 

διάστημα απόκρισης του κοινού: 1) Εμφανίζεται η επίπτωση 

 

3. Όλοι οι ορισμοί των όρων και των ακρωνύμων που σχετίζονται με το 112 διατίθενται 

στην 112 Ορολογία 2 Πηγή: Svensson, Martin (2012), διαδρομές, ρουτίνες και 

συναισθήματα στην λήψη αποφάσεων έκτακτης ανάγκης, Blekinge Institute of 

Technology, Διδακτορική Διατριβή Σειρά 2012 : 04. 

 

3 Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_medical_dispatcher 

 

4 Πηγή: http://www.eena.org/ressource/static/files/2011_06_10_1_1_1_servchain_v1.0.pdf 

 

5 Πηγή: Castrén et al., 2008 

 

 

Διεξάγεται η κλήση έκτακτης ανάγκης Το διάστημα απόκρισης έκτακτης ανάγκης: 

 

4. Η κλήση απαντά από την υπηρεσία 

 

5. Αναγνωρίζεται μια ανάγκη 

 

6. Αποφασίζεται προτεραιότητα 

 

7. Καθορίζεται μια απάντηση 

 

8. Η απάντηση / πόρος αποστέλλεται 

 

9. Η βοήθεια μπορεί να δοθεί ηλεκτρονικά, εάν υποδεικνύεται 

 

10. Η κλήση τερματίζεται 

 

 

 

Στα περισσότερα συστήματα, το τηλέφωνο παραμένει σχεδόν ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης 

για όσους χρειάζονται βοήθεια, αλλά η ανάπτυξη νέων μηχανισμών προειδοποίησης, όπως 

απινιδωτές δημόσιας πρόσβασης, συναγερμούς προσωπικής ασφάλειας και συστήματα 
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παρακολούθησης οχημάτων, αντιπροσωπεύουν νέες προκλήσεις για τους τηλεφωνητές που 

επεξεργάζονται εισερχόμενες κλήσεις έκτακτης ανάγκης PSAPs. 

 

Η ευθύνη της κτήτορας κλήσεων περιλαμβάνει τη διαλογή των εισερχόμενων κλήσεων, 

παρέχοντας εξειδικευμένες ανάκριση συστηματοποιηθούν καλούντος, προκειμένου να 

καθοριστεί η πιθανή σοβαρότητα του προβλήματος, ασθένεια ή τραυματισμός, έτσι ώστε το πιο 

κατάλληλο τύπο της απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται. Όλες οι 

κλήσεις έχουν προτεραιότητα, σε περίπτωση τραυματισμών ή ασθένειας από το ιατρικό 

σύμπτωμα / κατάσταση οξύτητα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιπλέκεται ακόμα περισσότερο 

από τους πανικοπαθείς καλούντες που κραυγάζουν, κλαίνε ή κάνουν παράλογες απαιτήσεις. Ο 

εκπαιδευμένος τηλεφωνητής χρησιμοποιεί διαπροσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης 

κρίσεων για να ταξινομήσει μέσα από αυτές τις περισπασμούς, να πάρει τον έλεγχο της 

συνομιλίας, να ηρεμήσει τον καλούντα και να εξαγάγει τις απαραίτητες πληροφορίες. 
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Αυτή η έρευνα αρχίζει με τα προφανή ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση ή τον ασθενή. Η 

ανάκριση θα συνεχιστεί μέχρις ότου ο αποδέκτης της κλήσης μπορέσει να επιτύχει (δυνητικά 

απειλητική για τη ζωή) κατάσταση, στην οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί η πλησιέστερη 

κατάλληλη ανταπόκριση, να αποστείλει τους απαιτούμενους πόρους υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης (όπως υπηρεσία ασθενοφόρου, Ή αστυνομικές μονάδες). 

 

Όταν συμβαίνει αυτό, ο αποδέκτης κλήσεων θα συνεχίσει την ανάκριση προσπαθώντας να 

συλλέξει πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες για τον καθορισμό της ταχύτητας απόκρισης, τον 

τύπο των πόρων που αποστέλλονται ή τον τύπο του εξοπλισμού που θα προσφέρουν οι μονάδες 

υπηρεσιών διάσωσης στον ιστότοπο κατά την άφιξή τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η 

λειτουργία "προληπτικής ειδοποίησης" δεν θα απαιτείται και ο πόρος απλώς αποστέλλεται όταν 

έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες. Τελικά, η απόφαση για το πώς να 

προχωρήσετε ή πότε πρέπει να διακόψετε την καθιερωμένη διαδικασία απαιτεί την κρίση του 

λήπτη της κλήσης να χειρίζεται την κλήση. Διαφορετικά, ο τρόπος διεξαγωγής αυτής της 

διερεύνησης συχνά διέπετε από πρωτόκολλα ή από λογισμικό υποστήριξης αποφάσεων. 

 

Η τρίτη λειτουργία, σε ορισμένες επιλεγμένες περιπτώσεις (ανάλογα με τον συγκεκριμένο 

οργανισμό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και την αλυσίδα εξυπηρέτησης), είναι η επιλογή και η 

ανάθεση του καταλληλότερου τύπου πηγής απόκρισης (όπως ασθενοφόρο), από το πλησιέστερο 

ή το πλέον Κατάλληλη θέση, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και εξασφαλίζοντας ότι το 

πλήρωμα του πόρου απόκρισης λαμβάνει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες. Ο υπεύθυνος 

κλήσης είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την ανάθεση εργασίας (σε μερικές περιπτώσεις οι 

γιατροί και οι επόπτες παρέχουν την κατεύθυνση εργασίας) για όλους τους πόρους απόκρισης 

στο σύστημα. Σε πολλές περιπτώσεις, ο υπεύθυνος κλήσης είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 

πολλαπλών πόρων απόκρισης ταυτόχρονα και για την παροχή καθοδήγησης πρώτων βοηθειών 

(βασική ή εκ των προτέρων υποστήριξης ζωής) ή άλλων ενδεχομένως συμβουλών ζωντανής 

αποταμίευσης στον καλούντα. Αυτό απαιτεί ένα σταθερό επίπεδο συνειδητοποίησης της θέσης 

και της κατάστασης κάθε πόρου, έτσι ώστε να μπορούν να αποστέλλονται σε κάθε πρόσκληση οι 

πλησιέστεροι διαθέσιμοι και κατάλληλοι πόροι, αλλά και αποτελεσματικές επικοινωνιακές 

δεξιότητες, μια καλή βάση γνώσεων (κατάρτιση) Ενεργή υποστήριξη στον καλούντα που 

αντιμετωπίζει έκτακτη ανάγκη. 

 

Ο τηλεφωνητής είναι γενικά υπεύθυνος και για την παροχή υποστήριξης πληροφοριών στους 

αντίστοιχους πόρους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κλήσεις προς τον εντολέα της κλήσης για 

την αποσαφήνιση των πληροφοριών. Μπορεί να περιλαμβάνει τη διευκρίνιση της ακριβούς 

θέσης του ασθενούς ή την αποστολή ενός παριστάμενου για να συναντήσει το ασθενοφόρο και 

τους άμεσους παραϊατρικούς ασθενείς. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αιτήματα από το 

πλήρωμα υπηρεσιών διάσωσης επιτόπου για την παροχή πόρων υποστήριξης, όπως πρόσθετα 

ασθενοφόρα, εξοπλισμός διάσωσης ή ελικόπτερο. Ο τηλεφωνητής διαδραματίζει επίσης βασικό 

ρόλο στην ασφάλεια του προσωπικού στο χώρο εργασίας. Είναι η πρώτη που έχει την ευκαιρία 



95 

 

να αξιολογήσει την κατάσταση στην οποία ανταποκρίνεται το πλήρωμα, θα διατηρήσει επαφή 

στη σκηνή για να ελέγξει την ασφάλεια του πληρώματος και είναι συχνά υπεύθυνη για να 

ζητήσει την επείγουσα ανταπόκριση της αστυνομίας για να «υποστηρίξουν» τους παραϊατρικούς 

ασθενείς όταν συναντούν Βίαιη κατάσταση. Τα τμήματα PSAP είναι συχνά υπεύθυνα για την 

παρακολούθηση της κατάστασης των τοπικών νοσοκομείων, παρέχοντας συμβουλές στους 

παραϊατρικούς ασθενείς 

  

Τα νοσοκομεία δέχονται ασθενείς με ασθενοφόρα και οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση 

«εκτροπής» ή «εκτροπής». Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνοι για την 

κοινοποίηση στο νοσοκομείο των εισερχόμενων ασθενών εξ ονόματος του πληρώματος των 

πόρων απάντησης. 

 

Τέλος, ο τηλεφωνητής εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με κάθε κλήση συλλέγονται με 

συνεπή τρόπο, τόσο για λόγους νομικής όσο και για διασφάλισης ποιότητας. Στις περισσότερες 

χώρες, όλα τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων περίθαλψης και αποστολής ασθενών, 

καθώς και οι καταγραφές των ραδιοφωνικών και τηλεφωνικών συνομιλιών αποστολής, 

θεωρούνται νομικά έγγραφα. Τα αρχεία αποστολής αποτελούν συχνά αντικείμενο ενδιαφέροντος 

σε δικαστικές διαδικασίες, ιδίως σε σχέση με τις αρχικές πληροφορίες που ελήφθησαν, τις 

δηλώσεις του καλούντος και τους χρόνους απόκρισης για τους πόρους. Οι πληροφορίες που 

συλλέγονται ενδέχεται να ζητηθούν σε κάποιο σημείο από ποινικό δικαστήριο ή πολιτικό 

δικαστήριο ή δημόσια έρευνα και ενδέχεται να πρέπει να προσκομιστούν ως αποδεικτικά 

στοιχεία. Δεν είναι ασυνήθιστο σε κάποιες δικαιοδοσίες για τους κατόχους κλήσεων να κληθούν 

στο δικαστήριο, προκειμένου να παράσχουν αποδείξεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Ως 

εκ τούτου, υπάρχει συχνά μια νομική απαίτηση για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση τέτοιων 

πληροφοριών και οι ειδικές απαιτήσεις είναι πιθανό να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και τη 

δικαιοδοσία. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτών των δύο παραγόντων, υπάρχει η απαίτηση να 

συλλέγονται και να αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες κλήσεων κατά τακτικό, συνεπή και 

επαγγελματικό τρόπο, και αυτό επίσης συχνά πέφτει στον αποδέκτη της κλήσης, τουλάχιστον 

στα αρχικά στάδια . 

 

 

Η λειτουργία πολλαπλών εργασιών είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό των εργασιών λήψης 

κλήσεων και αποστολής. Πολλοί παράγοντες και εμπόδια μπορούν να επηρεάσουν την 

υλοποίηση αυτών των καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων υπό χρονικούς 

περιορισμούς, της ποιότητας της διαθέσιμης υποστήριξης στη διαχείριση των πόρων και της 

λήψης αποφάσεων, της αποτελεσματικής επικοινωνίας, του συντονισμού, της συνεργασίας και 

της αμοιβαίας ενημέρωσης σε μια ευρύτερη ομάδα εμπλεκομένων ειδικών. Ως αποτέλεσμα, οι 

ψυχολογικοί παράγοντες σε ατομικό επίπεδο, όπως οι διαπροσωπικές δεξιότητες, η 

προσαρμοστική συμπεριφορά και οι στρατηγικές αντιμετώπισης, παίζουν σημαντικό ρόλο.6 
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Λήψη αποφάσεων σε ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Η λήψη ταχέων αποφάσεων ταυτόχρονα με τη λήψη πολύπλοκων αναλυτικών αποφάσεων 

μπορεί να συνεπάγεται την ποιότητα των συναλλαγών. Επιπλέον, η γρήγορη και αναλυτική λήψη 

αποφάσεων βασίζεται σε διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των 

πληροφοριών. Παρόλο που οι εννοιολογικές σκέψεις που βασίζονται στη λογική και στη μη 

αιτιολογία μπορεί να είναι υπερβολικά απλοποιημένες απεικονίσεις αυτών των φαινομένων, 

έχουν συγκεντρώσει την προσοχή σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα (Kahneman, 2003, 

Sloman, 1996) και έχουν επίσης ανατραφεί στην αίθουσα έκτακτης ανάγκης (Βλέπε Coget & 

Keller, 2010) .7 

 

Η λήψη αποφάσεων μπορεί να παρεμποδιστεί και τα επίπεδα άγχους να αυξηθούν λόγω έλλειψης 

διαθέσιμων πόρων και θεσμικής υποστήριξης (υπερφόρτωση κλήσεων, ανεπαρκής στελέχωση, 

αποφάσεις σχετικά με το καθεστώς προτεραιότητας, έλλειψη ασθενοφόρων, επιτακτική ακρίβεια, 

απουσία χρόνου διακοπής) 8 και οι παράγοντες αυτοί είναι στενότεροι Που αναλύεται στο τμήμα 

4 του εγγράφου σχετικά με την εργονομία της κλήσης.



97 

 

 

9.2 Ψυχολογικές πτυχές της κλήσης έκτακτης ανάγκης 

 

Οι τηλεφωνητές κλήσεων έκτακτης ανάγκης ακούν τους καλούντες που περιγράφουν τα 

εγκόσμια προβλήματα αλλά και τους καλούντες που περιγράφουν σοβαρά ατυχήματα, αγωνία 

και θανάτους. 

 

Η ρύθμιση έκτακτης ανάγκης περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με την ανάγκη γρήγορης 

διενέργειας ταξινόμησης, αλλά χωρίς την πιθανότητα να δει κάποιος τον ασθενή. Η ρύθμιση 

στηρίζεται σε μια επιτακτική ανάγκη ταχείας διαχείρισης - υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα 

αναβολής ή επανεξέτασης μιας απόφασης. Ταυτόχρονα, το μοντέλο επικοινωνίας (τηλέφωνο) 

μπορεί να προκαλέσει υπερχείλιση ή έλλειψη πληροφοριών, με αποτέλεσμα μια αβέβαιη και 

διφορούμενη ρύθμιση λήψης αποφάσεων. 

 

Έτσι, οι τηλεφωνητές κλήσεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να διαθέτουν πολλαπλές ικανότητες 

όσον αφορά τις ιατρικές, τεχνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, αλλά επίσης να έχουν 

πρόσβαση σε συνεχή εκπαίδευση (εκπαίδευση) και ψυχολογική στήριξη. Μια σουηδική μελέτη9 

περιέγραψε τον καθορισμό της λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης ως αβέβαιη ρύθμιση, γεμάτη 

με δυσκολίες επικοινωνίας και ανεπαρκείς πόρους. 

 

Περαιτέρω σχετική έρευνα διαπίστωσε ότι οι ατομικές δεξιότητες, η γνώση, η εμπειρία, η 

ευαισθησία, η διορατικότητα, η ενσυναίσθηση και η διαίσθηση συνέβαλαν στη γεφύρωση των 

δυσκολιών που σχετίζονται με τα καθήκοντα ανάληψης κλήσεων.10 

 

Πηγές 

6 Source: Julie Dudgale, Bernard Pavard, Jean Luc Soubie, The Ergonomic Analyses of an 

emergency call centre and the subsequent design of a computer based simulation 

 

7 Source: Svensson, Martin (2012), Routes, Routines and Emotions in Decision Making of 

Emergency Call Takers, Blekinge Institute of Technology,Doctoral Dissertation Series No. 

2012:04. 

 

8 Source: Frontline stress behind the scenes: Emergency medical dispatchers 

www.tema.ca/Dispatcher_Stress.pdf 

 

9 Source: study conducted by Forslund, Kihlgren and Kihlgren (2004) 

 

10 Source: Svensson, Martin (2012), Routes, Routines and Emotions in Decision 

 

Making of Emergency Call Takers, Blekinge Institute of Technology, Doctoral Dissertation 
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Series No. 2012:04. 

 

The tasks of the call taker consist of interconnected processes, administered in a cooperative 

work situation, with an awareness of dealing with clients in potentially life threatening situations, 

which ultimately results in an increased sense of responsibility and higher pressure to perform. 
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Επεξεργασία μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης απαιτεί μια σειρά από σύνθετες γνωστικές, 

συναισθηματικές και συμπεριφοριακές αντιδράσεις από την κτήτορας κλήση συλλογή βασικών 

πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συχνά σε μια συναισθηματικά και 

κοινωνικά περίπλοκη κατάσταση. Οι αναλύσεις της κατάστασης απαιτούν μια διαδικασία 

σύνθεσης, αφαίρεσης, εξειδίκευσης και ιεράρχησης των ληφθέντων πληροφοριών στο πλαίσιο 

μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

 

Ένα φαινομενικά απλό καθήκον λήψης κλήσεων απαιτεί γρήγορο, αποτελεσματικό και ευέλικτο 

συντονισμό των διανοητικών διαδικασιών. Κάθε κλήση δίνει μια μάλλον υψηλή ζήτηση για την 

ακριβή αντίληψη των αισθητηριακών συστημάτων (κυρίως την ακοή και την όραση), ο καλός 

συντονισμός της αισθητηριακής αντίληψης και λεπτές κινητικές ικανότητες, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στην ακρόαση και την παράλληλη εργασία με τον υπολογιστή, συγκέντρωση 

και γρήγορη κατανομή της Την προσοχή, τον χωρικό προσανατολισμό (σε συνεργασία με τους 

χάρτες), τη φαντασία, την ικανότητά τους να απομνημονεύουν γρήγορα, τη δυνατότητα να 

διαφοροποιούν τα γεγονότα από τις δικές τους ερμηνείες. Απαιτείται συνθετική και αναλυτική 

σκέψη καθώς και λογική για τα αναφερόμενα καθήκοντα. 

 

Το καθήκον της λήψης κλήσεων ενσωματώνει πολλά επαγγέλματα και θέτει υψηλές απαιτήσεις 

στις ψυχικές διαδικασίες, την κατάσταση και την προσωπικότητα των κατόχων κλήσεων. Οι 

παράγοντες πολυπλοκότητας των εργασιών ανάληψης κλήσεων 11 μπορούν να χωριστούν σε 3 

ομάδες: 

 

 

 

1. Ψυχικό φόρτο εργασίας και λήψη αποφάσεων, με βάση ενδεχομένως αναξιόπιστες 

πληροφορίες, δυνητικά αντικρουόμενες απαιτήσεις, πραγματοποίηση δραστηριοτήτων με 

δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις σε άλλους ανθρώπους, τον εργοδότη (ιδία οργάνωση) ή 

τον καλούντα, 

 

2. Διαπροσωπική πολυπλοκότητα, λόγω της ανάγκης απόκτησης εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας διαφόρων φορέων (stakeholders), συναισθηματικής δυσφορίας, 

 

3. Παράγοντες ζήτησης που σχετίζονται με το χρόνο και την ενέργεια, ιδίως όσον αφορά τις 

εργασίες με πολύ περιορισμένο χρόνο που είναι διαθέσιμες για την ολοκλήρωσή τους και 

τον περιορισμένο ή καθόλου χώρο για τη διόρθωση λαθών. 

 

Οι παράγοντες πίεσης στην κλήση μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 

• Αισθήματα αδυναμίας σε κρίσιμες καταστάσεις με περιορισμένη ικανότητα να 

επηρεάζουν την κατάσταση του καλούντος που αντιμετωπίζει έκτακτη και 
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συναισθηματική καταπόνηση ακραίων καταστάσεων (όπως συμβάντα με παιδιά που 

πεθαίνουν, μαζικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και συμβάντα με πολλά σοβαρά 

τραυματισμένα γεγονότα που αφορούν μέλη της ίδιας οικογένειας) , 

 

• Ανταγωνιστικές απαιτήσεις για την εκτέλεση ταχείας και ακριβούς αξιολόγησης, ενώ 

εργάζονται με περιορισμένο περιβάλλον σε σχέση με την αυτονομία λήψης αποφάσεων 

και τη διαθεσιμότητα πληροφοριών, με περιορισμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων, 

δουλεύοντας μέσα σε συχνά μη επιτηρούμενο, μη οπτικό περιβάλλον πρόσβασης, 

(Δυνητικά ανακριβής) παράδοση πληροφοριών (μια κοινή εμπειρία είναι "να επιπλήξετε 

για την αποστολή πολύ μικρής ή υπερβολικής βοήθειας"). 
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• συχνή κατάχρηση γραμμής έκτακτης ανάγκης, δυσκολίες συνομιλίας με καλούντες με 

περιορισμένη ικανότητα μετάδοσης ακριβών πληροφοριών, περίπλοκη λόγω ταχέως 

μεταβαλλόμενων χαρακτηριστικών της σκηνής έκτακτης ανάγκης, 

 

• συχνά διαταραγμένη λειτουργία των συστημάτων υποστήριξης (όπως γραμμές 

επικοινωνίας, λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου) χωρίς επιλογές υποστήριξης, 

παρωχημένο εξοπλισμό 

 

• έλλειψη απαραίτητων πόρων (όπως ασθενοφόρων) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 

 

• προβλήματα στην οργάνωση της εργασίας, υπερφόρτωση εργασιών, αντιληπτό 

ανεπαρκείς συνθήκες εργασίας, αντιληπτή ανεπαρκής αμοιβή, συμβιβασμένες σχέσεις 

εργασίας, φυσική περιορισμός και απομόνωση του χώρου εργασίας (και η επακόλουθη 

αδυναμία σωματικής ανακούφισης και κοινωνικοποίησης με τους συναδέλφους) ήσυχο 

χώρο, 

 

• Ανεπαρκής επίσημη κατάρτιση και προετοιμασία για τα καθήκοντα και η προκύπτουσα 

ανασφάλεια και προβλήματα στη λήψη αποφάσεων, 

 

Η αδιάλειπτη έλλειψη δημόσιας αναγνώρισης για το έργο των αποδέκτες κλήσεων έκτακτης 

ανάγκης (η προσοχή των μέσων ενημέρωσης επικεντρώνεται συνήθως στις μονάδες διάσωσης 

επιτόπου) και η επακόλουθη λιγότερο ισχυρή κοινωνική στήριξη (που αποδεικνύεται για 

παράδειγμα από αρνητικές απαντήσεις των πολιτών) καθώς και η υποτιθέμενη υποεκτίμηση του 

βαθμού (μερικές φορές με βάση την παραδοχή ότι το άγχος του τηλεφωνητή-αποστολέα είναι 

αμελητέο για τους παραϊατρικούς και άλλους επιθεωρητές του προσωπικού των υπηρεσιών 

διάσωσης). 

 

11 Πηγή: ý, 1993, HerbertSlovakiainHladk 

 

 

12 Πηγή: Frontline stress behind the scenes: Emergency medical dispatchers 

www.tema.ca/Dispatcher_Stress.pdf  

 

 

Η βιβλιογραφία για το εργασιακό άγχος στο προσωπικό έκτακτης ανάγκης δίνει έμφαση στην 

άμεση επαφή με την αγωνία, τον τραυματισμό, τη βία και το θάνατο ως κεντρικά αίτια του 

άγχους.13 Η ένταση μεταξύ των ανταγωνιστικών απαιτήσεων των αποδέκτες κλήσεων να 

ενεργούν ακαριαία χωρίς συγχρόνως να υπερβαίνουν τη δύναμη λήψης αποφάσεων Με 

ανεπαρκείς πόρους συμβάλλουν στην κλιμάκωση της αδυναμίας και των σωρευτικών επιπέδων 

http://www.tema.ca/Dispatcher_Stress.pdf
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στρες. 14 Το αίσθημα ευθύνης περιπλέκεται από το ρόλο τους ως διαμεσολαβητών μεταξύ των 

αναξιοπαθούντων, συχνά πανικού και ασυνεπών δημόσιων και παραϊατρικών. 

 

Βάσει αυτών των παραγόντων και των αποτελεσμάτων της έρευνας15 είναι δυνατόν να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το έργο των κατόχων κλήσεων έκτακτης ανάγκης 

αντιπροσωπεύει ένα σύνολο σύνθετων καθηκόντων που προκαλούν την αντοχή των ατόμων που 

λαμβάνουν κλήση και μεταφέρουν σχετικά υψηλούς παράγοντες στρες και συνεπώς κίνδυνο 

εγκατάλειψης.16
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Όπως απεικονίζεται παραπάνω, η αυξημένη καταπόνηση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

παραγωγικότητας - μέχρι ένα σημείο, μετά από το οποίο τα πράγματα φτάνουν γρήγορα προς τα 

κάτω. 

 

Ωστόσο, αυτό το σημείο ή αιχμή διαφέρει για τον καθένα από εμάς, οπότε κάποιος πρέπει να 

είναι ευαίσθητος στα πρώιμα προειδοποιητικά συμπτώματα και τα σημάδια που υποδηλώνουν 

ότι η υπερφόρτιση του άγχους αρχίζει να τον πιέζει πάνω από το καμπούρι. 

 

Αυτά τα σήματα διαφέρουν επίσης για κάθε άτομο και μπορούν να είναι τόσο λεπτές ώστε συχνά 

αγνοούνται μέχρι να είναι πολύ αργά. Όχι σπάνια, άλλοι γνωρίζουν ότι κάποιος μπορεί να 

κατευθυνθεί για προβλήματα ενώπιον του προσβεβλημένου ατόμου. 17 

 

Δεδομένων των απαιτήσεων της εργασίας, η κοινή εμπειρία είναι ότι οι τηλεφωνητές είναι πολύ 

πιο άνετοι παρέχοντας βοήθεια από το να ζητούν ή να κάνουν χρήση της μόλις προσφερθεί. Ως 

εκ τούτου, συνιστάται η συμπερίληψη σχετικών θεμάτων, όπως η αναγνώριση σημείων 

κατάθλιψης και εξάντλησης, αλλά και η διαφορά μεταξύ άγχους κρίσιμων περιστατικών και 

σωρευτικών στρεσογόνων παραγόντων, οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί του καθημερινού 

περιβάλλοντος εργασίας του καλούντος στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

Προκειμένου να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους και στις 

θεσμικές ικανότητες, αυτοί οι προσδιορισμένοι παράγοντες άγχους απαιτούν συστηματική 

προσοχή σε θεσμικό επίπεδο των PSAP. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον, θα πρέπει να μεταφράζονται 

στην ανάπτυξη, υλοποίηση, αξιολόγηση και συντήρηση των προγραμμάτων διαχείρισης στρες 

στα περιβάλλοντα εργασίας (των PSAP), με σαφώς καθορισμένο σκοπό του προγράμματος, 

οριοθετημένους ατομικούς και οργανωτικούς στόχους και καθορισμένους μηχανισμούς 

οργανωτικής υποστήριξης Στα προγράμματα, τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν στις 

υπάρχουσες στρατηγικές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 
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Πηγές 

 

13 Source: Jenkins 1997 

 

14 Source: Frontline stress behind the scenes: Emergency medical 

dispatcher

s 

www.tema.ca/Dispatcher_Stress.pd

f       

15 

Source:štecka,RŠeblova,2005search2005;conduc

tedandFranby Ba    

ěk, 2005, 

Slovakia  

 

16 Source: Katarina Cajkovicova, Psychological load and stress in EMS call takers, Trnava 2008, 

Slovakia 

 

17 Source: http://www.stress.org/topic-definition-stress.htm 

 

Οι μέθοδοι διαχείρισης του στρες σε ατομικό επίπεδο μπορούν να περιλαμβάνουν μεθόδους 

όπως χαλάρωση των μυών, διαλογισμό, βιοανάδραση και γνωστικές στρατηγικές, που 

διδάσκονται στους εργαζόμενους ως μέσο μείωσης της ψυχο-φυσιολογικής και υποκειμενικής 

δυσφορίας παρέχοντας στο άτομο δεξιότητες για την αναγνώριση και αντιμετώπιση του 

εργασιακού άγχους.18 
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Η κροατική εμπειρία δείχνει ότι οι αιτούντες κλήσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για να 

διαχειριστούν το άγχος στο οποίο εκτίθενται. Είναι σημαντικό για κάθε κάτοχο κλήσης να έχει 

ένα ψυχολογικό βασικό δεδομένο (αποτελέσματα ψυχολογικών δοκιμών). Στην Κροατία, μια 

φορά το χρόνο, διεξάγονται δοκιμές των ατόμων που λαμβάνουν κλήσεις για να καθορίσουν τον 

τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται με άγχος. Διδάσκονται διαφορετικές τεχνικές χαλάρωσης που 

μπορούν να εφαρμοστούν στην εργασία και στο σπίτι. Η εποπτεία της ποιότητας επηρεάζεται 

σημαντικά από τη μείωση του στρες. Η κροατική διεύθυνση PSAP συνιστά, με βάση τις 

εμπειρίες που έχει αποκτηθεί, να διεξάγει αναλύσεις των επιπτώσεων του άγχους στους κατόχους 

κλήσεων μετά από κάθε απαιτητικό αγχωτικό συμβάν παρουσία ψυχολόγου και ότι κάθε κέντρο 

112 θα πρέπει να έχει σχέδιο διαχείρισης άγχους. Ο ψυχολόγος πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμος 

σε κάθε κάτοχο κλήσης. 

 

Η ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης στρες σε θεσμικό επίπεδο (PSAPs) θα πρέπει να 

βασίζεται σε σύνθετες αναλύσεις της έκθεσης των ομάδων-στόχων των εργαζομένων (όπως οι 

τηλεφωνητές) σε παράγοντες στρες στα καθορισμένα πλαίσια ρυθμίσεων και εργασιών, στην 

εργασιακή εργονομία και στο αποτέλεσμα ολοκληρωμένες δράσεις, ενσωματωμένες στις 

θεσμικές στρατηγικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.19 

 

 

9.3. Ψυχολογική επιβάρυνση στην απόδοση εργασίας των αποδέκτες κλήσεων έκτακτης ανάγκης 

 

Ο ρόλος των τηλεφωνητών και των αποστολέων κλήσεων 112 είναι κρίσιμος για την έκβαση των 

κλήσεων έκτακτης ανάγκης και συνεπώς το ψυχολογικό φορτίο που σχετίζεται με την απόδοσή 

τους απαιτεί συστηματική προσοχή. Αν υποθέσουμε ότι το ψυχολογικό φορτίο αναφέρεται στις 

υποκειμενικές (ψυχικές και συναισθηματικές) απαντήσεις των εργαζομένων (κάτοχοι κλήσεων) 

στις απαιτήσεις της δουλειάς τους, το επίπεδο του φορτίου εξαρτάται από τη δυσκολία του 

έργου, τον αντίκτυπο τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού Το περιβάλλον εργασίας και 

τις ατομικές δυνατότητες. 20 

 

Οι κλήσεις κλήσης 112 εκτίθενται σε διάφορους παράγοντες που αυξάνουν το ψυχολογικό 

φορτίο της εργασίας τους, όπως: 

 

Η ουσία των καθηκόντων τους, η επεξεργασία δεκάδων κλήσεων έκτακτης ανάγκης ανά 

μετατόπιση εργασίας, που φέρουν νομική ευθύνη και η επακόλουθη αυξημένη πίεση να μην 

κάνουν λάθη. 

 

Παράγοντες που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας, όπως ο θόρυβος, η ανεπαρκής κυκλοφορία 

του αέρα, ο χώρος εργασίας που δημιουργείται. 
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Οι κοινωνικό-παθολογικές παραμέτρους στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τις συγκρούσεις και τις 

απογοητευτικές εμπειρίες με τους καλούντες (π.χ. κατάχρηση της γραμμής έκτακτης ανάγκης και 

αύξηση του φόρτου εργασίας των κατόχων κλήσεων, καταχρηστικών, μεθυσμένων ή χυδαίων 

καλούντων) ή με μέλη της ομάδας Όπως η συχνή και / ή ανεπαρκής αμφισβήτηση της συνάφειας 

των αποφάσεων αποστολής κλήσεων από τα μέλη των πληρώματος των μονάδων διάσωσης που 

αποστέλλονται επιτόπου). 

 

Περιορισμένη ή μη διαθεσιμότητα κατάλληλων αγορών για την έκφραση δύσκολων 

συναισθημάτων, αποτελεσματική, εγγύς και μη παρεμβατική εποπτεία, καθώς και έλλειψη 

κοινωνικής στήριξης εν γένει. 

 

Οι ατομικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων, και η αξία που αποδίδεται στις 

εργασίες ρόλου / εκτέλεσης επηρεάζουν την απόδοση, τόσο με θετικούς όσο και αρνητικούς 

τρόπους.2
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9.4 Τα πιο συνηθισμένα ψυχολογικά προβλήματα των κατόχων κλήσεων 

 

Λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών της εργασίας ανάληψης κλήσεων σε σχέση με το 

παραϊατρικό έργο (π.χ. το καθεστώς του πρώτου σημείου εισόδου για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, 

ο ρόλος του ως αγωγού για την πληροφόρηση μεταξύ αμάχων και εργαζομένων έκτακτης 

ανάγκης, το περιορισμένο καθεστώς παρέμβασης και το καθιστό Φύση), υπάρχουν επιπτώσεις 

τόσο στις εμπειρικές εξερευνήσεις του άγχους που δέχονται οι κλήσεις όσο και στην ανάπτυξη 

παρεμβάσεων. 

Παρά τους πολυάριθμους παρόμοιους παράγοντες άγχους που αντιμετωπίζουν τόσο οι 

παραϊατρικοί όσο και οι αποστολείς, το χρόνιο και / ή τραυματικό άγχος μπορεί να 

αντιμετωπιστεί διαφορετικά στο πλαίσιο της εργασίας αποστολής. Για παράδειγμα, ενώ οι 

παραϊατρικοί μπορούν να αγωνιστούν με παρατεταμένες οπτικές εικόνες από μια δύσκολη 

κλήση, οι τηλεφωνητές θα μπορούσαν να μείνουν με ακουστικές υπενθυμίσεις. Δηλαδή, οι 

ακούσιες αναμνήσεις που προκύπτουν από κλήσεις ενδέχεται να λάβουν τη μορφή ακουστικών 

αντηχών. 

 

 

Πηγές 

18 Source: Job related stress, http://www.cdc.gov/niosh/pdfs/87-111.pdf  

 

19 Source: Stress management in work settings, DHHS (NIOSH) publication n.87-111  

 

20 Source: Gawel G. Analyses of psychological workload in nursing positions, In: Ksykiewicz-

Dorota A., editor, Management in nursing, Lublin 2005, p.434-8  

 

21 Source: Timko, 1986, Slovakia  

 

 

Επιπλέον, οπτικές εικόνες που μπορεί να προκύψουν από ακρόαση, ελλείψει επαληθεύσιμων 

οπτικών πληροφοριών, μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά συμπτώματα και μπορεί να 

απαιτούν διαφορετικές δυνατότητες επέμβασης. Ένα πρόσφατο μη δημοσιευμένο πρόγραμμα 

στο Ηνωμένο Βασίλειο που συγκρίνει τους παραϊατρικούς και τους αποδέκτες κλήσεων 

(αποστολείς) έχει αρχίσει να εξετάζει μερικά από αυτά τα ζητήματα. Παρόμοια επίπεδα 

παρεμβατικών οπτικών εικόνων αναφέρθηκαν από αποστολείς και παραϊατρικούς και οι 

αποστολείς που παρουσίαζαν μετα-τραυματικά συμπτώματα εμφάνισαν ψευδή οπτικά 

συμπτώματα επανεμφάνισης22. Ειδικότερα, η ικανότητα οπτικής απεικόνισης ήταν ένας 

συντονιστής της σχέσης μεταξύ των μετατραυματικών συμπτωμάτων και των οπτικών εικόνων 

που σχετίζονται με την κλήση μεταξύ των αποστολέων ειδικότερα. Αυτό υποδηλώνει δυνητικά 
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διαφορικά μονοπάτια παρέμβασης για τους παραϊατρικούς και τους αποστολείς. Η έλλειψη 

ελέγχου που επιβάλλεται από τον ρόλο της αποστολής κλήσεων στην παροχή άμεσης βοήθειας 

μπορεί επίσης να προκαλέσει ένα συγκεκριμένο είδος δευτερεύουσας απόψεως σχετικά με την 

ακρίβεια της απόφασης ή την αίσθηση της αδυναμίας που μπορεί να διαφέρει από το είδος των 

αγώνων παραϊατρικών αναφέρουν σχετικά με την αναδρομική λήψη αποφάσεων για μια κλήση. 

Επιπλέον, η διαδικασία αυτοελέγχου που θα μπορούσε να λειτουργήσει επιλέγοντας να γίνει 

παραϊατρικό σε σχέση με έναν αποστολέα μπορεί επίσης να έχει συνέπειες για το πώς βιώνεται 

και διαχειρίζεται το άγχος που σχετίζεται με την εργασία.
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Αν και μερικοί έχουν εκτελέσει και τους δύο ρόλους σε διαφορετικά σημεία της σταδιοδρομίας 

τους, ως επί το πλείστον πρόκειται για διακριτές θέσεις 

 

9.5 Ατομικές στρατηγικές αντιμετώπισης 

 

Η διαφορά μεταξύ των εμπειριών που έχουν ως αποτέλεσμα την τόνωση του άγχους και εκείνων 

που προκαλούν δυσφορία καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ μιας εμπειρίας (πραγματικής ή 

φανταστικής) και προσωπικών προσδοκιών και πόρων για την αντιμετώπιση του άγχους. Οι 

αντιδράσεις για το φορτίο και το άγχος του λήπτη κλήσεων μπορεί να είναι επαρκείς, ανεπαρκείς 

ή παθολογικές και μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να οδηγήσουν σε οξεία αντίδραση στρες, 

μετατραυματική διαταραχή στρες ή σύνδρομο καύσης. 

 

Στρατηγικές αντιμετώπισης του κατόχου κλήσεων σε περιβάλλον διαχείρισης καταστροφών24 

 

Οι καταστροφές μπορεί να κυμαίνονται από σοβαρή έως δευτερεύουσα και έχοντας συνείδηση 

του δυνητικού περιβάλλοντος ανάπτυξης, των συνθηκών, των καθηκόντων και των περιορισμών 

(συμπεριλαμβανομένων πιθανών ορίων στην ικανότητα επικοινωνίας με τα μέλη της οικογένειάς 

τους), μπορεί να προετοιμάσει τον καλούντα να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά καταστάσεις 

που προκαλούν διανοητικές προκλήσεις. 

 

Οι συνθήκες εργασίας σε μια περιοχή καταστροφής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο 

της καταστροφής, το χρονικό διάστημα που πέρασε από την καταστροφή και το μέγεθος της 

προσπάθειας αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Η φύση της ανάπτυξης των καταστροφών και ο 

ρόλος που αναλαμβάνει ο αποκτών θα ποικίλλουν, καθώς και ο βαθμός δεξιοτήτων 

αντιμετώπισης που είναι αναγκαίοι για την αντιμετώπιση του άγχους και της κούρασης. Το άγχος 

και η κόπωση μπορεί εύκολα να προχωρήσουν στην κατάθλιψη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

στη μετατραυματική διαταραχή του στρες. 

 

Η έρευνα σχετικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποίησε και διαπίστωσε ότι είναι 

αποτελεσματική από τους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης έχει 

επικεντρωθεί γενικά στους υπεύθυνους για την επιβολή του νόμου και στους ανταποκριτές των 

υπηρεσιών πυρασφάλειας Ένας σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με τους κατόχους 

κλήσεων είναι οι δυναμικές συνθήκες εργασίας τους, με την προσαρμοστικότητα και την 

ευελιξία που προσδιορίζονται ως βασικοί παράγοντες για την αποτελεσματική λειτουργία σε 

περιοχές καταστροφών. 

 

Παρ 'όλα αυτά, η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι οι ακόλουθες γενικές στρατηγικές ήταν 

αποτελεσματικές στην ανακούφιση και την πρόληψη του άγχους στο πλαίσιο της διαχείρισης 

καταστροφών: 25 
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Πρόγραμμα ύπνου / εργασίας - Διατηρήστε αυτά τα προγράμματα όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Εάν είστε "εκτός" επωφεληθείτε από το χρόνο για να ξεκουραστείτε, να ασκήσετε ή να 

χαλαρώσετε. 

 

Διατροφή - Φάτε σε τακτά χρονικά διαστήματα και τρώτε υγιεινά στο μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό. 

  

 

Άσκηση - Περπατήστε ή ασκείτε κάποια άλλη μορφή άσκησης για να «απο-στρες». 

  

Αποφύγετε το αλκοόλ / τα ναρκωτικά - Αυτά όχι μόνο θέτουν σε κίνδυνο την απόδοση της 

εργασίας, αλλά και αυξάνουν το άγχος μετά από δηλητηρίαση. 

 

 

 

 

 

Πηγές 

22 Source: Bevan & Wild, 2007 

 

23 Source: Frontline stress behind the scenes: Emergency medical dispatchers 

www.tema.ca/Dispatcher_Stress.pdf 

 

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

 

25 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: Haworthpress. 

 

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. 

 

McCammon, S., Durham, T.W., Allison, E.J., & Williamson, J.E. (1987) 

 

 

 

Χιούμορ - Η χρήση του χιούμορ είναι συχνά μια φυσική έκφραση για την ανακούφιση του 

άγχους και για να κάνει το καλύτερο μιας κατάστασης. Εντούτοις, μπορεί να υπάρχουν στιγμές 
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που το χιούμορ είναι ακατάλληλο. 

 

Διακοπές - Πραγματοποιήστε κατάλληλα διαλείμματα με την ομάδα σας και άλλους κατόχους 

κλήσεων. Η εκτροπή από την εργασία και η ευκαιρία να μιλήσετε με άλλους σε παρόμοια 

κατάσταση θα βοηθήσει στην ανακούφιση του άγχους. 

 

Σκεφτείτε για άλλα πράγματα - Πάρτε μια «ψυχική διακοπές» και σκεφτείτε για μη-εργασίες και 

ευχάριστες εκδηλώσεις. 

 

Πάρτε μια βαθιά αναπνοή και χαλαρώστε - Πάρτε μια βαθιά αναπνοή και θυμηθείτε ότι έχετε τη 

δύναμη, την κατάρτιση και την εμπειρία για να χειριστείτε την κατάσταση. Εάν ενεργείτε ήρεμα, 

θα αρχίσετε να αισθάνεστε ήρεμοι. 

 

Θυμηθείτε, θα μπορούσε να είναι χειρότερο - Ανεξάρτητα από το πόσο κακά πράγματα μπορεί 

να φαίνονται, θα μπορούσε πάντα να είναι χειρότερη. Ως αποτέλεσμα, αυτή η αντίληψη μπορεί 

να σας επιτρέψει να μειώσετε το άγχος και να εκτιμήσετε καλύτερα την κατάσταση. 

 

Συζητήστε με άλλους - Συζητήστε με άλλους στην ομάδα σας ή από το PSAP. Συζητήστε τι 

συνέβη, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί. 

 

Εκτός τόπου και εκτός εαυτού - Μερικοί άνθρωποι ασχολούνται με το άγχος καλύτερα μόνοι 

τους και αποσύροντας από τους άλλους, ενώ άλλοι μπορεί να χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον. 

Άλλοι μπορούν απλά να αγνοήσουν την τρέχουσα κατάσταση και να αφιερώσουν τις 

προσπάθειές τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

 

Επαγγελματική βοήθεια και βοήθεια από ομότιμους 

 

Ανάλογα με τη φύση της ανάπτυξης και της καταστροφής, ο συναισθηματικός αντίκτυπος της 

ενεργού συμμετοχής στη διαχείριση καταστροφών μπορεί να απαιτεί επαγγελματική βοήθεια ή / 

και βοήθεια από ομοτίμους. Σε ορισμένες καταστάσεις που σχετίζονται με καταστροφές, μπορεί 

να χρειαστεί να βοηθήσουν οι τηλεφωνητές να βοηθήσουν άλλο προσωρινό, εναλλακτικό ή 

μόνιμο PSAP όταν χρειάζεται βοήθεια και αυτό αποτελεί πρόσθετη πρόκληση. Η ψυχική 

προετοιμασία για την ανάπτυξη καταστροφών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της προ-

ανάπτυξης. Η ικανότητα αναγνώρισης των χαρακτηριστικών των περιοχών καταστροφών και το 

σχετικό άγχος που συνήθως προκύπτει από την εργασία σε αυτούς τους τομείς, καθώς και 

διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των 

κλήσεων να λειτουργούν σε μια περιοχή καταστροφής. 

 

Οι αλλαγές στον ύπνο, την όρεξη, τις σχέσεις, τα επαναλαμβανόμενα όνειρα ή άλλους δείκτες 

της κατάθλιψης μπορεί να είναι σημάδια μακροχρόνιου συναισθηματικού τραύματος και πρέπει 
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να θεωρηθούν ως σήματα για την αναζήτηση υποστήριξης. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη 

μη αναζήτηση βοήθειας, εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να οδηγήσουν σε μια σειρά από 

σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Δυστυχώς, οι επαγγελματίες των υπηρεσιών διάσωσης 

(συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνητών) είναι συχνά πολύ ανεξάρτητοι και σπάνια 

αναγνωρίζουν την ανάγκη για βοήθεια.26 

 

9.6 Δυνατότητες ψυχολογικής παρέμβασης 

 

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία παρέμβασης περιλαμβάνουν: 

 

Κρίσιμη διαχείριση του στρες, που είναι ένα πρωτόκολλο παρέμβασης ειδικά σχεδιασμένο για 

την αντιμετώπιση τραυματικών συμβάντων. Πρόκειται για μια τυπική, εξαιρετικά δομημένη και 

επαγγελματικά αναγνωρισμένη διαδικασία για να βοηθηθούν όσοι εμπλέκονται σε ένα κρίσιμο 

περιστατικό να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να εξαπολύσουν συναισθήματα, να μάθουν για τις 

αντιδράσεις και τα συμπτώματα στρες και να τους παραπέμπουν για περαιτέρω βοήθεια, εάν 

απαιτείται. Δεν είναι ψυχοθεραπεία. Πρόκειται για μια εμπιστευτική, εθελοντική και 

εκπαιδευτική διαδικασία, που μερικές φορές ονομάζεται «ψυχολογική πρώτη βοήθεια». Οι 

αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, τα ασθενοφόρα, οι εργαζόμενοι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

και οι διασώστες για καταστροφές, έχουν αρχικά αναπτυχθεί για χρήση με βετεράνους 

στρατιωτικών μάχης και στη συνέχεια με μη στρατευμένους πολίτες (αστυνομία, πυροσβεστική, 

ασθενοφόρο, καταστροφές) και έχουν προσαρμοστεί και χρησιμοποιούνται παντού όπου υπάρχει 

ανάγκη αντιμετώπισης τραυματικών επιπτώσεων στις ζωές των ανθρώπων. 27 

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι παρεμβάσεων Διαχείρισης Κινδύνου Κρίσιμων Περιστατικών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την κατάσταση. Οι παραλλαγές αυτών των 

παρεμβάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ομάδες, άτομα, οικογένειες και στο χώρο 

εργασίας και περιλαμβάνουν: 

 

Η ενημέρωση είναι μια προληπτική παρέμβαση που περιλαμβάνει μια συνάντηση ή μια 

συζήτηση σχετικά με ένα ιδιαίτερα κρίσιμο περιστατικό. Με βάση τις βασικές αρχές της 

παρέμβασης σε κρίσεις, το CISD έχει σχεδιαστεί για να μετριάσει τις επιπτώσεις ενός κρίσιμου 

περιστατικού και να βοηθήσει τα άτομα που βρίσκονται σε ανάκαμψη από το άγχος που 

συνδέεται με την εκδήλωση. Η CISD διευκολύνεται από μια ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα η οποία 

περιλαμβάνει επαγγελματικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης από ομότιμους. Επίσης 

ονομάζεται Κρίσιμη Καταπολέμηση Στρες Εντοπισμού (CISD). Στην ιδανική περίπτωση 

διεξάγεται μεταξύ 24 και 72 ωρών μετά το περιστατικό, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί 

αργότερα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
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Πηγές 

 

26 Source: Kilburg, R.R., Nathan, P.E., & Thoreson, R.W. (1986). Professionals in distress. 

Hyattsville, MD: APA. 

 

27 Source: http://www.criticali ncidentstress.com/what_is_cism_ 

 

Η αποθάρρυνση είναι μια παρέμβαση που είναι μια συντομότερη, λιγότερο τυπική έκδοση μιας 

ενημέρωσης. Διαρκεί γενικά από 30 έως 60 λεπτά, αλλά μπορεί να διαρκέσει περισσότερο και να 

διεξάγεται καλύτερα μέσα σε μία έως τέσσερις ώρες μετά από ένα κρίσιμο περιστατικό. Δεν 

διεξάγεται συνήθως περισσότερο από 12 ώρες μετά το περιστατικό. Όπως μια ενημέρωση, είναι 

μια εμπιστευτική και εθελοντική ευκαιρία να μάθουν για το άγχος, να μοιράζονται τις 

αντιδράσεις σε ένα περιστατικό και να αποπνέουν συναισθήματα. Ο κύριος σκοπός είναι να 

σταθεροποιηθούν οι άνθρωποι που επλήγησαν από το περιστατικό έτσι ώστε να μπορέσουν να 

επιστρέψουν στις κανονικές τους συνήθειες χωρίς ασυνήθιστο στρες. Όπου ενδείκνυται, 

απαιτείται επίσημος απολογισμός. 

 

Η Θλίψη και η Ζημία είναι μια δομημένη ομάδα ή ατομική σύνοδος μετά από ένα θάνατο και 

βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις αντιδράσεις θλίψης τους, καθώς και τη δημιουργία 

μιας υγιούς ατμόσφαιρας ανοίγματος και διαλόγου γύρω από τις συνθήκες του θανάτου. 

 

Η ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων είναι μια μεγάλη, ομοιογενής παρέμβαση 

ομάδας που χρησιμοποιείται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση για να παρουσιάσει 

γεγονότα, να διευκολύνει μια σύντομη, ελεγχόμενη συζήτηση, Ε & Α και πληροφορίες σχετικά 

με τις δεξιότητες επιβίωσης και / ή άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης. Μπορεί να 

επαναληφθεί ως αλλαγές κατάστασης. 

 

Υποστήριξη Προσαρμογής Κρίσιμων Περιστατικών Παρέχει πολύπλευρη ανθρωπιστική βοήθεια 

σε άτομα, οικογένειες ή ομάδες για αντιμετώπιση των συνεπειών ενός συμβάντος και υπέρβαση 

των συνεχιζόμενων επιπτώσεων ενός θανάτου ή ενός τραυματισμού. 

 

Η εκπαίδευση πριν από την κρίση παρέχει τη βάση για τις υπηρεσίες CISM. Περιλαμβάνει 

συνείδηση περιστατικών, στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων και αναπτύσσει δεξιότητες 

αντιμετώπισης του άγχους που μπορούν να αποτρέψουν σημαντικά προβλήματα σε περίπτωση 

συμβάντος. Έχει τη μορφή εγχειριδίου για εργαζόμενους, ηλεκτρονικού βιβλίου και / ή 

εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 
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Η παρέμβαση μεμονωμένων κρίσεων - ενώ ασχολείται με την κρίση, τόσο προσωπική όσο και 

κοινωνική, υπάρχουν πέντε βασικές αρχές που περιγράφονται στην παρέμβαση. Αυτοί που 

πλήττονται από κρίσεις αρχικά διατρέχουν υψηλό κίνδυνο δυσμενούς αντιμετώπισης ή 

ακινητοποίησης, επιβάλλοντας έτσι το συντομότερο δυνατόν. Η κινητοποίηση των πόρων θα 

πρέπει να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή προκειμένου να τους δοθούν τα εργαλεία που χρειάζονται 

για να επιστρέψουν σε κάποιο είδος τάξης και κανονικότητας, πέραν της πιθανής ανεξάρτητης 

λειτουργίας. Το επόμενο βήμα είναι να διευκολυνθεί η κατανόηση του γεγονότος με την 

επεξεργασία της κατάστασης ή του τραύματος. Αυτό γίνεται για να βοηθήσει το θύμα να 

καταλάβει καλύτερα τι συνέβη και να του επιτρέψει να εκφράσει την αίσθηση της εμπειρίας. 

Επιπλέον, ο σύμβουλος θα πρέπει να βοηθήσει το θύμα (-τα) στην επίλυση προβλημάτων στο 

πλαίσιο της κατάστασης και των συναισθημάτων τους. Αυτό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη 

αυτο-αποτελεσματικότητας και αυτοπεποίθησης. Βοηθώντας το θύμα να επιστρέψει στην 

ικανότητά του να λειτουργεί ανεξάρτητα, διευκολύνοντας ενεργά την επίλυση προβλημάτων, 

βοηθώντας στην ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών για την αντιμετώπιση αυτών των 

προβληματισμών και βοηθώντας στη θέση σε εφαρμογή αυτών των στρατηγικών. Αυτό γίνεται 

με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει το θύμα να γίνει αυτοδύναμο. Ένα παράδειγμα προγράμματος 

παρέμβασης που βασίζεται σε αρχές παρέμβασης κρίσης είναι το μοντέλο αντιμετώπισης 

κρίσεων αξιολόγησης κρίσεων παρέμβασης κρίσης (ACT) που ανέπτυξε ο Roberts ως απάντηση 

στην τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.28 

 

Εκπαιδευτήρια, εργαστήρια 

 

 

Τα πιθανά οφέλη από την εκπαίδευση που σχετίζεται με κρίσεις περιλαμβάνουν: 

 

• τα μέλη του προσωπικού να είναι πιο σίγουροι για την ικανότητά τους να διαχειρίζονται 

καταστάσεις κρίσης, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη τους ως ομάδα αντιμετώπισης 

καταστάσεων κρίσης · 

• τα μέλη του προσωπικού και οι εποπτικές αρχές υιοθετώντας μια πιο συνεπή προσέγγιση 

των καλούντων που βρίσκονται σε κρίση, παρέχοντας έτσι υποστήριξη / εξυπηρέτηση 

υψηλότερης ποιότητας · 

• τα μέλη του προσωπικού που έχουν αυξημένη γνώση των τεχνικών παρέμβασης και 

διαχείρισης κρίσεων · 

 

• επιλεγμένα μέλη εποπτικού προσωπικού που αποκτούν βασικές και εξελιγμένες τεχνικές 

για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών και μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης, 

επωφελούμενα από τους ανθρώπινους πόρους του PSAP. 
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Προγράμματα υποστήριξης από ομοτίμους και εποπτείας 

 

Η έννοια της ψυχολογικής υποστήριξης που βασίζεται στην παροχή βοήθειας από ομοτίμους 

είναι σχετικά νέα και έχει αναπτυχθεί από βιομηχανικά περιβάλλοντα. Στην ουσία, παρέχεται 

βοήθεια από μια ομάδα ειδικευμένων υπαλλήλων ώστε να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους 

στην αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων ή προβλημάτων που σχετίζονται με την εργασία. 

 

Πηγές 

28 Further reference to be found: Roberts, A. (2006). Assessment, crisis intervention, and trauma 

treatment: the integrative act intervention model. Brief Treatment and Crisis Intervention, 2(1), 1-

22. A.R. Roberts, Crisis Intervention Handbook 2005 p.157
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Κατά τη διάρκεια της στήριξης από συναδέλφους τα προγράμματα μπορεί να φαίνονται 

παρόμοια με το προηγούμενο αναπτυγμένο αυτοβοήθημα, στην πραγματικότητα είναι αρκετά 

διαφορετικά. Τα προγράμματα υποστήριξης από ομοτίμους επικεντρώνονται στις καθημερινές 

εμπειρίες των καθημερινών τυπικών ανθρώπων. Οι βοηθοί είναι οι ίδιοι υπάλληλοι που μπορούν 

να σχετίζονται με άλλους εργαζόμενους του κοινού εμπορίου, επαγγέλματος ή εργασιακού 

περιβάλλοντος. Τα προγράμματα υποστήριξης από ομοτίμους είναι προληπτικά στον 

προσανατολισμό τους και ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αναζητήσουν βοήθεια στα αρχικά 

στάδια ενός προβλήματος. Τα ομότιμα προγράμματα βασίζονται τελικά στην υπόθεση ότι οι 

άνθρωποι που αντιμετωπίζουν μια κοινή περίσταση ή βρίσκονται σε μια κοινή κατάσταση 

μπορούν, χάρη στην κατανόησή τους, να διευκολύνουν την ανάκαμψη σε άλλους. 29 

 

Η αποστολή ενός προγράμματος υποστήριξης ομότιμων στελεχών είναι η παροχή ψυχολογικής 

και συναισθηματικής υποστήριξης στο προσωπικό του PSAP μέσω της προ-συμβάντος 

εκπαίδευσης, της υποστήριξης συζύγων / οικογενειών, της υποστήριξης επί τόπου και της 

παρέμβασης αποστράτευσης, της αποπληθωρισμού μετά από περιστατικά ή της αλληλεπίδρασης 

"one-on-one". Η ομάδα υποστήριξης ομότιμων θα αποτελείται από / θα πρέπει να αποτελείται 

από μέλη του οργανισμού που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά σε τεχνικές αντιμετώπισης κρίσεων και 

διαχείρισης άγχους και που συνεργάζονται με επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ειδικεύονται 

στην παροχή υποστήριξης στο προσωπικό έκτακτης ανάγκης. 30 

 

 

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

 

Όπως και τα υπόλοιπα μέλη του γενικού πληθυσμού, οι αποδέκτες κλήσεων έκτακτης ανάγκης 

(παρόμοιοι με τους πρώτους ανταποκριτές των υπηρεσιών διάσωσης στο χώρο εργασίας) 

ενδέχεται να έχουν προϋπάρχουσες συνθήκες ψυχικής υγείας που επιδεινώνονται από 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ενδέχεται να αναπτύξουν νέες συνθήκες ψυχικής υγείας ως 

αποτέλεσμα της συνεχούς έκθεσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης . Ωστόσο, η εμφάνιση ή 

επιδείνωση των συνθηκών ψυχικής υγείας μπορεί να εμφανιστεί με υψηλότερα ποσοστά σε 

σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, λόγω των πιέσεων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους. 

Εάν οι κατόχους κλήσεων έκτακτης ανάγκης έχουν πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις για την 

ψυχική υγεία, ενδέχεται να είναι πιο πιθανό να λάβουν έγκαιρες διαγνώσεις και θεραπεία. Ως εκ 

τούτου, ο προσυμπτωματικός έλεγχος της ψυχικής υγείας πρέπει ιδανικά να προσφέρεται, ιδίως 

μετά από έκθεση σε καταστάσεις ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που θεωρούνται δυνητικά 

τραυματικές για τους εμπλεκόμενους. 

 

Τα εμπόδια στη χρήση αυτών των πόρων μπορεί να οφείλονται τόσο στο αντιληπτό όσο και στο 

πραγματικό στίγμα που συνδέεται με την αποκάλυψη συγκεκριμένων συμπτωμάτων όπως το 

άγχος, την κατάθλιψη ή τις ενοχλητικές σκέψεις και από την πεποίθηση ότι η αποκάλυψή τους 
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θα υπονόμευε την ικανότητά του να εκτελεί τη δουλειά. για την αντιμετώπιση του άγχους του 

επαγγέλματος που αντιμετωπίζει τόσο τα προσωπικά όσο και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά. 

Αντί να βλέπουμε τη διαχείριση του στρες ως ένα εξατομικευμένο, ιδιωτικοποιημένο πρόβλημα 

του εργαζομένου, η αντιμετώπιση μπορεί να θεωρηθεί ως οργανωτική ή κοινή επιχείρηση. 33 

 

Αυτή η προσέγγιση είναι επίσης συμβατή με τη διαπίστωση ότι η ανθεκτικότητα ως απάντηση σε 

ακόμη και βαθιά ανησυχητικά γεγονότα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση για την πλειονότητα 

των ατόμων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτή η τάση για φυσική ανάκαμψη 

μπορεί είτε να διευκολυνθεί με κατάλληλες χρονικές και βαθμονομημένες, υποστηρικτικές 

απαντήσεις είτε υπονομευμένες από την απουσία τους. Οι παρεμβατικές παρεμβάσεις ή εκείνες 

που δεν είναι σύμφωνες με τις ανάγκες του παραλήπτη ενδέχεται να είναι ακόμη πιο 

καταστροφικές από το να μην κάνουν τίποτα.35 

 

Το στρες που σχετίζεται με την εργασία μπορεί να επιδεινωθεί και να μετριαστεί από θεσμικούς 

παράγοντες. Ζητήματα όπως το ευρύ φάσμα λήψης αποφάσεων, ο προγραμματισμός, οι 

πολιτικές αδειών άγχους και η υποστήριξη από ομοτίμους και διαχειριστές εμφανίζονται 

επανειλημμένα ως κεντρικές και συχνά υπερισχύουν των ανησυχιών για συγκεκριμένα κρίσιμα 

περιστατικά36. Επομένως, η οργανωτική δομή μπορεί να γαλβανιστεί κατάλληλα για την 

οικοδόμηση προσεγγίσεων πρόληψης και παρέμβασης που ενισχύουν την ατομική και 

οργανωτική ανθεκτικότητα.37 

 

 

 

Πηγές 

 

 

29 Source:  

http://www.kingcounty.gov/healthservices/health/ems/community/~/media/healthServices/public

health/do cum ents/ems/peer_support_development.ashx 

 

30 Source: A guide for developing a peer support programme, www.kingcounty.gov/health 

 

31 Source: S. DeWolfe, Field Manual for Mental Health and Human Service Workers, DHHS 

Publication No. ADM 90-537 (2000) 

 

32 Source: McCammon, Durham, Allison, & Williamson, 1988 

 

33 Source: Fineman, 1996; Newton, 1995 

 

34 Source: Bonanno, 2004 
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35 e.g., Lilienfeld, 2007; McNally, Bryant, & Ehlers, 2003 

 

36 e.g., Beaton & Murphy, 1993; Bevan & Wild, 2007; Shuler, 2001 

 

37 Source: Frontline stress behind the scenes: Emergency medical dispatchers 

www.tema.ca/Dispatcher_Stress.pdf 

 

 

9.7 Εργονομία Λήψης Κλήσεων  

 

Προοπτική του κατόχου κλήσης 

 

Το επάγγελμα των κατόχων κλήσεων λαμβάνεται από προσωπικό με διαφορετικά εκπαιδευτικά 

προφίλ σε όλη την Ευρώπη. Η εμβέλεια των εμπειριών, η βάση γνώσεων και οι επαγγελματικές 

δεξιότητες ενός κατόχου κλήσεων έχουν άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση του σύνθετου συνόλου 

καθηκόντων και στην ποιότητα της υποστήριξης που παρέχεται στους καλούντες και στις 

υπηρεσίες διάσωσης που εμπλέκονται στην παρέμβαση. 

  

 

Τα καθήκοντά τους εκτελούνται σε προστατευμένο περιβάλλον τηλεφωνικών κέντρων (με 

περιορισμένη πρόσβαση) με ειδικό καθεστώς και 24 ώρες / 365 ημέρες ανά έτος. Δουλεύουν σε 

βάρδιες 8 ή 12 ωρών, ακολουθούμενες από μια καθορισμένη περίοδο ανάπαυσης (η οποία 

κυμαίνεται από 12, 24 έως 48 ώρες). Σύμφωνα με τη γενική εμπειρία (δεδομένα που συλλέγονται 

από ερευνητικές δραστηριότητες στη Σλοβακία), οι καθορισμένες περίοδοι ανάπαυσης συχνά 

μειώνονται λόγω της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, άλλες θέσεις εργασίας ή 

υπερωρίες λόγω άλλων ασθενειών του προσωπικού. 

 

Σύμφωνα με μερικές μελέτες38 που αφορούν τη σχέση μεταξύ της διάρκειας της εργασίας και 

των δεικτών απόδοσης, δεν συνιστάται γενικά η υπέρβαση μιας μετατόπισης των κλήσεων των 8 

ωρών, καθώς οι εβδομάδες των 40 εργάσιμων ωρών παρουσίαζαν χαμηλότερο αντίκτυπο στις 

απουσίες, το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και το προσωπικό ικανοποίηση. Η πρακτική της 

μετατόπισης καθορισμένης διάρκειας της κλήσης ποικίλλει μεταξύ των ευρωπαϊκών τευχών 

PSAP. Τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το μήκος 

και τη συχνότητα, σύμφωνα με τη γενική εμπειρία που είναι μάλλον σύντομη και τείνουν να 

είναι σποραδικά. 

 

Ο ρυθμός της απόδοσης του έργου δεν μπορεί να οριστεί από τον ίδιο τον καλούντα, καθώς 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συχνότητα και τον τύπο των κλήσεων έκτακτης ανάγκης, τις 

λεπτομέρειες της κατάστασης που πρέπει να διαχειρίζεται και την αλληλεπίδραση του κατόχου 
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κλήσης με τον καλούντα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν στην απάντηση. 

 

Οι πιο άμεσες ρυθμίσεις εργασίας των τηλεφωνητών καθορίζονται από τον σταθμό εργασίας 

υπολογιστών και τη φυσική οργάνωση του τηλεφωνικού κέντρου έκτακτης ανάγκης (αίθουσα 

χειρισμού). Ο σταθμός εργασίας αποτελείται συνήθως από εργονομική καρέκλα και τραπέζι, 

σταθμό υπολογιστή με πολλαπλές οθόνες και εξειδικευμένο λογισμικό ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, εξοπλισμό τηλε-και ραδιοεπικοινωνίας, εγχειρίδια έντυπων αντιγράφων και 

χάρτες. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι καταγγέλλοντες συχνά διαμαρτύρονται για προβλήματα που 

σχετίζονται με τον αυξημένο θόρυβο, τη μακροπρόθεσμη χρήση των ακουστικών, τα πρησμένα 

πόδια λόγω της μακράς συνεδρίασης και της περίπλοκης αλληλεπίδρασης (επικοινωνίας) με 

άλλα μέλη της ομάδας λόγω της τοποθέτησης των σταθμών εργασίας. η εργονομία είναι ένας 

άλλος κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει την ευημερία και την απόδοση των κατόχων 

κλήσεων. 

 

 

Εργονομία τηλεφωνικού κέντρου 

 

Τα τηλεφωνικά κέντρα διαθέτουν ένα μοναδικό εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από 

πρακτικές εργασίας που μπορούν να παρουσιάσουν κινδύνους και συστήματα εργασίας που 

διαφέρουν από εκείνα άλλων εργασιών γραφείου που βασίζονται στον υπολογιστή και ενδέχεται 

να επηρεάσουν την ευημερία και την απόδοση των κατόχων κλήσεων. Η δημιουργία ενός 

εργονομικά σωστού τηλεφωνικού κέντρου μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους να αποφύγουν 

τέτοιες δυσκολίες και τραυματισμούς. Η εργονομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση 

της ευημερίας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων εξασφαλίζοντας ότι οι σταθμοί 

εργασίας και οι μέθοδοι εργασίας σχεδιάζονται για να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις 

ικανότητές τους και συνεπώς συνιστούν συστηματικά εργονομικές αναλύσεις του κέντρου 

κλήσεων έκτακτης ανάγκης και συστηματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων και 

κινδύνων. 

  

 

Η εργονομία ταιριάζει με την εργασία, το εργαλείο και το περιβάλλον ώστε να ταιριάζει στις 

ανάγκες των ανθρώπων και στην εργασία που επιτελούν. 

  

Προσπαθήστε να προσαρμόσετε το εργασιακό περιβάλλον στις ανατομικές και φυσιολογικές 

απαιτήσεις του σώματος ενός εργαζόμενου με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέτρων. Η 

απόδοση των εργονομικών αναλύσεων για τους χώρους εργασίας δικαιολογείται από το γεγονός 

ότι απαιτούνται ασφαλείς και άνετες συνθήκες για τους εργαζόμενους και κρίσιμες για την 

απόδοσή τους και επομένως η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι εργονομικές μέθοδοι 
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και τεχνικές εφαρμόζονται επίσης στον εξορθολογισμό των διαδικασιών εργασίας. Τα 

αποτελέσματα που λαμβάνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολυνθεί η υλοποίηση 

των οργανωτικών αλλαγών στα PSAP. 

 

 

Πηγές 

 

38 Conducted by Daniel, Pikala and co. (Slovakia) 

 

39 Survey conducted by Branikova, Beňuškova, Sopka, Heretik jr., Slovakia 2007 

 

Το ψυχολογικό φορτίο μαζί με την κόπωση που προκύπτει από τη σωματική δυσφορία 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την απόδοση της εργασίας. Οι εργαζόμενοι στο κέντρο 

κλήσης πρέπει συνήθως να καθίσουν για εκτεταμένες χρονικές περιόδους, κάνοντας αρκετές 

εργασίες στον υπολογιστή και στο τηλέφωνο. Η εμφάνιση της τεχνολογίας στα τηλεφωνικά 

κέντρα έχει φέρει ταχύτητα και ακρίβεια, ωστόσο, με όλα τα οφέλη της, η τεχνολογία στο 

τηλεφωνικό κέντρο μπορεί επίσης να επιβαρύνει τους εργαζόμενους με τη μορφή σωματικών 

παθήσεων, όπως πόνους στους μυς, πόνο στη μέση, Και πιο σοβαρές καταστάσεις όπως 

επαναλαμβανόμενα τραύματα (όπως το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα) και ψυχολογικά 

προβλήματα που σχετίζονται με το στρες.41 

 

Το πλαίσιο πολιτικής 

 

Βασικό πλαίσιο παρέχεται από τα εθνικά νομικά πλαίσια (όπως οι Πράξεις Υγιεινής και 

Ασφάλειας στην Εργασία) και τα πρότυπα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καθορίζοντας τις 

νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις των διαφόρων μερών (ιδίως εργοδοτών και εργαζομένων) στο 

χώρο εργασίας.42 Ο σκοπός Η νομοθεσία είναι να αποφεύγονται τραυματισμοί και ασθένειες 

στον χώρο εργασίας. 

 

Παραδείγματα των κανονισμών περιλαμβάνουν την υποχρέωση των εργοδοτών να διασφαλίζουν 

ότι: 

 

Πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος εργασίας για να μπορούν τα άτομα να εργάζονται με 

ασφάλεια. 

 

Τα δάπεδα και οι επιφάνειες κατασκευάζονται και συντηρούνται για να ελαχιστοποιείται η 

πιθανότητα γλιστρήσεων, ταξιδιών και πτώσεις. και 

 

Τα άτομα δεν παρεμποδίζονται και μπορούν να μετακινούνται ασφαλώς γύρω από έναν τόπο 

εργασίας. 
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Σε σχέση με τους εργαζόμενους: 

 

Ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και ασφαλή μέσα εισόδου και εξόδου από τον χώρο 

εργασίας 

  

 

Χρήση εξοπλισμού, μηχανημάτων ή χημικών προϊόντων που είναι ασφαλή όταν 

χρησιμοποιούνται σωστά 

  

Ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας και ασφαλείς και υγιείς μέθοδοι και διαδικασίες 

(συστήματα) για εργασία 

 

Πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες, κατάρτιση και εποπτεία για όλους τους 

εργαζομένους 

 

Παρέχονται επαρκείς εγκαταστάσεις και πρώτες βοήθειες για τους εργαζομένους 

 

Μια διαδικασία διαβούλευσης με τους εργαζομένους 

 

Διαδικασίες για τον εντοπισμό των κινδύνων, την αξιολόγηση των κινδύνων και την εξάλειψη ή 

τον έλεγχο των εν λόγω κινδύνων. 

 

 

Πιθανοί κίνδυνοι 

 

Οποιοσδήποτε χώρος εργασίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την σωματική και / ή ψυχολογική 

υγεία και ασφάλεια του εργαζομένου. Αν και ο παρακάτω κατάλογος δεν καλύπτει όλους τους 

κινδύνους στα τηλεφωνικά κέντρα, παρέχει ένα πλαίσιο για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των 

κινδύνων στο χώρο εργασίας. Κάθε χώρος εργασίας μπορεί να παρουσιάσει κινδύνους 

μοναδικούς σε αυτόν τον χώρο εργασίας. Αναπτύχθηκε μέσω διαβουλεύσεων με τη βιομηχανία 

και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του τηλεφωνικού κέντρου, αντικατοπτρίζει τη φύση των 

εργασιών που πραγματοποιούνται από τους φορείς τηλεφωνικών κέντρων, το εργασιακό 

περιβάλλον των τηλεφωνικών κέντρων και τα στοιχεία των αιτήσεων αποζημίωσης 

εργαζομένων. Ο κατάλογος προσδιορίζει παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους 

στο χώρο εργασίας, λόγω κακής σχεδίασης ή άλλων αιτίων. Περιλαμβάνουν: 

 

Σχεδιασμός και εργονομία σταθμών εργασίας (συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που 

σχετίζονται με κοινό σταθμό εργασίας) 
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Χώρος εργασίας 

 

Φωτισμός 

 

Αερισμός 

 

Χρήση του ακουστικού τηλεφώνου 

 

Θόρυβος φόντου 

 

Δραστηριότητες χειρωνακτικής διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων επαναλαμβανόμενων 

εργασιών πληκτρολογίου) 

 

Ψυχολογικό περιβάλλον.43 

 

Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων 44 

 

Η διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου παρέχει στους εργοδότες τις πληροφορίες που 

χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αποφυγής ή τον έλεγχο της 

επίπτωσης των κινδύνων στο χώρο εργασίας. Η διαδικασία αποτελείται από έναν κύκλο 

τεσσάρων βημάτων:
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Πηγές 
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42 More information at http://unionsafe.labor.net.au/hazards/109106749528582.html#Heading28 

 

43 Source: http://unionsafe.labor.net.au/hazards/109106749528582.html#Heading28 

 

44 Source: http://unionsafe.labor.net.au/hazards/109106749528582.html#Heading28 

 

 

1. Προσδιορισμός των κινδύνων στο χώρο εργασίας 

 

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα τηλεφωνικά κέντρα μπορεί να προκύψουν σε πολλά ευρύτερα 

περιβάλλοντα και μπορεί να σχετίζονται με: 

 

Μη αυτόματες εργασίες (π.χ. στάσεις εργασίας, επανάληψη και διάρκεια) 

 

Περιβάλλον εργασίας (π.χ. σταθμός εργασίας, ψυχολογικοί παράγοντες, φωτισμός) 

 

Θόρυβος (π.χ. θόρυβος φόντου, χρήση ακουστικών) 

 

Εγκαταστάσεις (π.χ. εξοπλισμός, μηχανήματα, συσκευές) 

 

Ουσίες (π.χ. χημικά) 

 

Ενέργεια (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, έκθεση σε ηλεκτρομαγνήτη) 

 

Κατά την αναζήτηση κινδύνων, οι εργοδότες πρέπει να λάβουν υπόψη: 

 

Η καταλληλότητα του εξοπλισμού των εργαζομένων και της θέσης εργασίας τους 

 

Πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εξοπλισμό και υλικά 

 

Πώς οι άνθρωποι μπορεί να επηρεαστούν από θόρυβο, καπνούς, φωτισμό και άλλους 
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περιβαλλοντικούς παράγοντες 

 

Η πιθανότητα να πληγούν οι άνθρωποι από εξοπλισμό, μηχανήματα ή εργαλεία 

  

Οι δυνατότητες επηρεασμού των ατόμων από χημικές ουσίες και άλλες ουσίες που 

χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας. 

 

2. Αξιολόγηση των κινδύνων 

 

Διεξάγεται αξιολόγηση για να προσδιοριστεί η πιθανότητα συμβάντος που προκύπτει από τον 

προσδιορισμένο κίνδυνο και τη σοβαρότητα (δηλαδή σοβαρότητα) του αποτελέσματος, εάν 

συμβεί κάποιο περιστατικό. 

 

Κατά την εκτίμηση του κινδύνου, συνιστάται: 

 

Ελέγξτε τις διαθέσιμες πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια που σχετίζονται με τον 

κίνδυνο 

 

Προσδιορίστε τους παράγοντες που συμβάλλουν στον κίνδυνο του, συμπεριλαμβανομένων: 

 

• Το περιβάλλον εργασίας 

 

• Η ικανότητα, η δεξιότητα, η εμπειρία και η ηλικία των ανθρώπων που κάνουν συνήθως 

την εργασία 

 

• Το σύστημα εργασίας που χρησιμοποιείται 

 

• Οποιεσδήποτε λογικά προβλέψιμες μη φυσιολογικές συνθήκες 

 

Προσδιορίστε ποια αρχεία είναι απαραίτητα. 

 

3. Έλεγχος κινδύνου 

 

Αυτό επιτυγχάνεται αποφασίζοντας και εφαρμόζοντας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια. Τα μέτρα μπορούν να 

περιλαμβάνουν: 

 

Εξάλειψη: Σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, η υπερβολική πληκτρολόγηση για την εγγραφή μεγάλων 

ποσοτήτων δεδομένων μπορεί να προκαλέσει τον κίνδυνο μυοσκελετικού τραυματισμού ως 

αποτέλεσμα της κατάχρησης μαλακού ιστού στο λαιμό, στους ώμους, στην πλάτη, στα χέρια ή / 
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και στους καρπούς. Οι εργοδότες μπορούν να αποφασίσουν ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν 

να εισαχθούν με άλλους τρόπους που απαιτούν λιγότερη πληκτρολόγηση, για παράδειγμα 

χρησιμοποιώντας βελτιωμένο σχεδιασμό λογισμικού. 

 

Αντικατάσταση: Αντικαταστήστε τον κίνδυνο με μια λιγότερο επικίνδυνη επιλογή. Για 

παράδειγμα, αντικαταστήστε μια εργασία, υλικό ή εξοπλισμό. Σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, η 

χημική ουσία που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τον καθαρισμό / απολύμανση 

ακουστικών μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο υγρό καθαρισμού που προκαλεί μικρότερο 

κίνδυνο από το χρησιμοποιούμενο χημικό προϊόν. 

 

Απομόνωση / Μηχανική: Απομονώστε τον κίνδυνο από τους ανθρώπους, κάνοντας αλλαγές στο 

περιβάλλον εργασίας ή τις πρακτικές, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση ή να επανασχεδιάσετε 

τον εξοπλισμό ή τις εργασιακές πρακτικές έτσι ώστε η εργασία να μπορεί να γίνει διαφορετικά. 

Για παράδειγμα, οι πόροι γραφείου, όπως τα φωτοτυπικά μηχανήματα, οι εκτυπωτές και τα φαξ, 

μπορεί να δημιουργούν υπερβολικό θόρυβο υποβάθρου που επηρεάζει τους υπαλλήλους. Ο 

εργοδότης θα πρέπει να μεταφέρει τον εν λόγω εξοπλισμό γραφείου σε ξεχωριστό χώρο μακριά 

από τους υπαλλήλους. 

 

Διοικητικοί έλεγχοι: Μειώστε τον κίνδυνο με τη βελτίωση της εποπτείας, της διδασκαλίας, της 

κατάρτισης, της εναλλαγής εργασίας ή της προσαρμογής των περιλήψεων κλπ. Για παράδειγμα, 

οι εργοδότες θα πρέπει να εισάγουν τακτικά διαλείμματα μακριά από κλήσεις σε τηλεφωνικά 

κέντρα για να μειώσουν την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους σωματικής και ψυχολογικής 

βλάβης . 

 

Σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, μπορείτε να εφαρμόσετε «αντικατάσταση» για τον έλεγχο 

«παρατεταμένων στατικών θέσεων εργασίας» επανασχεδιάζοντας τη δουλειά και τα έπιπλα ή τον 

εξοπλισμό για να ενθαρρύνετε τις αλλαγές στη στάση του σώματος. Αυτό το μέτρο ελέγχου θα 

πρέπει να συμπληρωθεί με κατάρτιση (δηλ. Διοικητικό έλεγχο) για να διασφαλιστεί ότι οι 

εργαζόμενοι έχουν καλή γνώση των κινδύνων που συνδέονται με τον εντοπισμένο κίνδυνο και 

πώς ο επανασχεδιασμός της εργασίας μπορεί να ελέγξει την έκθεση στον κίνδυνο. 

 

Για να διασφαλίσετε ότι τα μέτρα ελέγχου λειτουργούν αποτελεσματικά, θα πρέπει να λάβετε 

υπόψη σας τα ακόλουθα: 

 

Ανάπτυξη ασφαλών διαδικασιών εργασίας για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν 

πώς να κάνουν τη δουλειά σωστά και με ασφάλεια 

 

Επικοινωνήστε και συμβουλευτείτε τους υπαλλήλους και τους άλλους σχετικά με τα μέτρα 

ελέγχου και τους λόγους για την εφαρμογή τους 
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Παροχή κατάρτισης για τους εργαζομένους, ιδίως όταν προκύπτουν αλλαγές στις διαδικασίες 

εργασίας ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου 

 

Ελέγξτε τους υπαλλήλους για να βεβαιωθείτε ότι τα μέτρα ελέγχου είναι αποτελεσματικά και ότι 

ακολουθούν τις διαδικασίες 

 

Διατηρήστε τα μέτρα ελέγχου για να εξασφαλίσετε τη συνεχή τους αποτελεσματικότητα. Επίσης, 

καθορίστε διαδικασίες επανεξέτασης και συντήρησης για τα νέα μέτρα ελέγχου ως μέρος 

συνήθων πρακτικών εργασίας. 

 

Παρακολούθηση και αναθεώρηση των μέτρων 

 

Η παρακολούθηση και η επανεξέταση των μέτρων που εφαρμόστηκαν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με διαβουλεύσεις με τους υπαλλήλους για να εξασφαλιστεί ότι εργάζονται 

και να εντοπιστούν ασφαλέστεροι τρόποι να γίνουν τα πράγματα. Εδώ είναι μερικά πράγματα 

που πρέπει να λάβουν υπόψη οι εργοδότες κατά την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των 

μέτρων ελέγχου: 

 

Είναι στη θέση τους 

 

Χρησιμοποιούνται 

 

Χρησιμοποιούνται σωστά 

 

Λειτουργούν 

 

Οι κίνδυνοι ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό καθώς ο χώρος εργασίας και οι 

διαδικασίες αλλάζουν. Οι εργοδότες θα πρέπει έτσι να θέσουν 

  

(π.χ. διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων ασφαλείας) και καθορίζει μια ημερομηνία 

για την αναθεώρηση ολόκληρης της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου. Είναι σημαντικό να 

αναγνωριστεί η σημασία του οργανωτικού κλίματος τόσο για τη συμβολή όσο και για την 

άμβλυνση των επιπτώσεων του εργασιακού άγχους για τους κατόχους κλήσεων έκτακτης 

ανάγκης. 45 

 

Η έμφαση στη διαχείριση και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά ως σημαντικές και συχνά πιο 

συνηθισμένες πηγές χρόνιου άγχους από την επιχειρησιακή ζήτηση και τα οξέα αγχωτικά 

περιστατικά είναι ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της συστηματικής προσοχής, επικεντρωμένης στην 

εργονομία στο χώρο εργασίας και στη διοργάνωση της διαχείρισης. 
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Πιθανώς χρήσιμοι πόροι - Έλεγχος ασφάλειας εργοδότη για Κέντρα κλήσεων49 

 

Αυτή η λίστα ελέγχου βασίζεται στους πιθανούς κινδύνους που εντοπίζονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές. Δεν είναι μια ολοκληρωμένη λίστα με όλους τους κινδύνους στα 

τηλεφωνικά κέντρα. 

 

Εάν δεν υπάρχει κουτάκι, πρέπει να γίνει κάτι για αυτό το ζήτημα 

 

Κάνετε Τικ εάν ΝΑΙ 

 

 

Εκπαίδευση 

 

Έχουν οι εργαζόμενοι εκπαιδεύσει / εκπαιδευτεί για να αναγνωρίσει τους φτωχούς εργονομικούς 

παράγοντες κινδύνου (δηλ. Αδέξια στάσεις, επαναλαμβανόμενες και συνεχείς κινήσεις και 

δυνάμεις) που σχετίζονται με το σύνδρομο κατάχρησης της εργασίας (OOS); 

 

Έχουν εκπαιδευτεί οι εργαζόμενοι στη σωστή προσαρμογή των επίπλων του σταθμού εργασίας 

ώστε να μπορούν να επιτύχουν ουδέτερες στάσεις (όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1); 

 

Καρέκλες 

 

Είναι το ύψος του καθίσματος ρυθμιζόμενο για το εύρος των χρηστών στο εργατικό δυναμικό; 

 

Από μια καθιστή θέση, μπορεί το ύψος της καρέκλας να προσαρμοστεί εύκολα; 

 

Από μια καθιστή θέση, μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα την πλάτη για ύψος και γωνία; 

 

Είναι το πλάτος και το βάθος της λεκάνης του καθίσματος κατάλληλα και άνετα όταν κάθεστε; 

 

Οι αγκώνες των εργαζομένων αποφεύγουν να χτυπήσουν την πλάτη και το υποβραχιόνιο (εάν 

υπάρχουν) όταν εκτελούν την εργασία τους; 

 

Μπορεί η οθόνη του υπολογιστή να ρυθμιστεί για ύψος και να δει την απόσταση από την 

καθιστή θέση; 

  

 

Γραφεία 

  

Είναι το ύψος του γραφείου ρυθμιζόμενο μεταξύ 580mm και 730mm; 
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Εάν όχι, υπάρχει μια καρέκλα και το στήριγμα ποδιών που μπορούν να ρυθμίζονται με ύψος για 

να επιτευχθούν ουδέτερες στάσεις (όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1); 

 

Είναι επαρκές το βάθος γραφείου για την οθόνη του υπολογιστή, το πληκτρολόγιο και την 

υποδοχή εγγράφων; 

 

Είναι το γραφείο αρκετά ευρύ για την εργασία; 

 

Είναι η κορυφαία επιφάνεια μη ανακλαστική; 

 

Υπάρχει επαρκής χώρος κάτω από το γραφείο; 

 

Άλλος εξοπλισμός 

 

Εάν είναι απαραίτητο, οι εργαζόμενοι έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν υποπόδια για να 

επιτύχουν σωστές στάσεις κάτω άκρων; 

 

Εάν είναι απαραίτητο, οι εργαζόμενοι έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν κάτοχοι εγγράφων; 

 

Χρήση του ακουστικού τηλεφώνου 

 

Είναι το επίπεδο θορύβου στο παρασκήνιο αρκετά χαμηλό ώστε οι χειριστές δεν χρειάζεται να 

αυξήσουν την ένταση των ακουστικών τους; 

 

Τα ακουστικά των χειριστών είναι απαλλαγμένα από ξαφνικές εκρήξεις έντονου θορύβου, όπως 

η παρεμβολή γραμμής; 

 

Παρέχονται στους χειριστές μεμονωμένα ακουστικά; 

 

Υπάρχει ένα σύστημα συντήρησης και ανταλλαγής ελαττωματικών ακουστικών; 

 

Τα ακουστικά καθαρίζονται τακτικά και καθαρίζονται πριν εκδοθούν σε άλλο χειριστή 
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