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Αναδιοργάνωςθ και Αναβάκμιςθ  του Τθλεφωνικοφ Κζντρου 19200 -19400 

• Σο τθλεφωνικό κζντρο του Σαμείου Τγείασ, πζρα από τθν εξυπθρζτθςθ που παρζχει ςε όςουσ 
απευκφνονται ςε αυτό, αντανακλά εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ τθν εφρυκμθ λειτουργία του Σαμείου, τθν 
ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθν αποτελεςματικότθτα και τθν επάρκεια των εργαηομζνων.  

 

• Σο ζργο που επιτελεί ζνα Σθλεφωνικό Κζντρο, παρά το γεγονόσ ότι παραγνωρίηεται, υποεκτιμάται  ι 
αγνοείται, παραμζνει εξαιρετικά ςθμαντικό και υπεφκυνο. Η άρτια λειτουργία του απαιτεί και 
ανάλογθ υποδομι, κακϊσ  «υποδζχεται», ανταλλάςςει πλθροφορίεσ και ενίοτε προςωπικά και 
ευαίςκθτα δεδομζνα,  ενϊ ςτθ ςυνζχεια κατευκφνει το μζλοσ που καλεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

  

• Θα μποροφςε να ςυςτακεί ζνα ςφγχρονο και τεχνολογικά εξοπλιςμζνο Call Center, εμπλουτιςμζνο με 
νζεσ υπθρεςίεσ, όπωσ αποςτολι sms, αυτόματεσ ακυρϊςεισ ραντεβοφ και ακόμθ περιςςότερεσ,  όπωσ 
ιδθ ζχουμε ςυηθτιςει κατά καιροφσ. 

 

• ε όλα τα εγχειριματα, όμωσ,  πρωταγωνιςτικό ρόλο ζχουν τα μζλθ μασ ςτα οποία απευκυνόμαςτε. 
Απαιτείται διαβάκμιςθ και ιεράρχθςθ αναγκϊν και προτεραιοτιτων, προκειμζνου  να περάςουμε 
ομαλά ςτισ νζεσ ςυνκικεσ  και να ενςωματϊςουμε τισ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ του κλάδου. 
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1. Διαμόρφωςθ αλλαγι και εμπλουτιςμόσ των θχογραφθμζνων μθνυμάτων με χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ. 

 

2. Διαμόρφωςθ των επιλογϊν μθνφματοσ για τισ ιατρικζσ Μονάδεσ. 

 

3. Ενοποίθςθ τθλεφωνικοφ κζντρου 19200 & 19400 με τθ δυνατότθτα τθ ςτιγμι  που το 
μζλοσ ακυρϊνει ζνα ραντεβοφ να μπορεί να ορίηεται  νζο και το αντίςτροφο  δθλαδι 
με ζνα τθλεφϊνθμα να διεκπεραιϊνονται δφο εργαςίεσ. 

 

4. Καταγραφι των τθλεφωνικϊν κλιςεων. 

 

5. υνακρόαςθ των τθλεφωνικϊν κλιςεων από Προϊςτάμενο. 

 

6. Μετά τθν υλοποίθςθ του ζργου ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ, 
ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2008 και ΕΝ 15224:2012 από τθν Priority, 
κα πρζπει να εφαρμοςκοφν τα διαγράμματα ροισ εργαςιϊν κακϊσ και οι 
αρμοδιότθτεσ ανά κζςθ εργαςίασ. 

 

7. Διαμόρφωςθ υπάρχοντοσ χϊρου τθλεφωνικοφ κζντρου 12 τ.μ. & αναηιτθςθ νζου 
χϊρου. 

 

8. αφισ οδθγία από τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι του ΣΤΠΕΣ για κλείςιμο ραντεβοφ ςε 
εφιβουσ κάτω των 16 ι 14 ετϊν; 
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Ενδιάμεςα ςτάδια αναδιοργάνωςθσ Call Center 



Θα πρζπει να αναδιαμορφωκοφν τα κείμενα ϊςτε να δίνουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ 
για  να αποφορτιςτεί το τθλεφωνικό κζντρο.  

 

Παράδειγμα 

«Ευχαριςτοφμε που καλζςατε τθν υπθρεςία τθλεφωνικϊν ραντεβοφ του ΣΤΠΕΣ. 

Για τθν ταχφτερθ εξυπθρζτθςι ςασ, παρακαλοφμε να ζχετε διακζςιμο τον 9ψιφιο Α.Μ. ι 
το ΑΜΚΑ ςασ.» 

  

Επίςθσ, ςτο τζλοσ μποροφμε να ςυμπλθρϊςουμε το μινυμα: 

  

«Για λοιπζσ πλθροφορίεσ καλζςτε για   

Τ.Μ.  ςτο 210 3349100,  

οφοκλζουσ  ςτο  210 3349300  

 

Για τα Περιφερειακά Ιατρεία 

Ψυχικοφ ςτο 210 6775407 

Πειραιά ςτο 2104144495 

Γζρακα ςτο 2103579338» 

 

 

Διαμόρφωςθ αρχικοφ μθνφματοσ 
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Ο αρικμόσ τθσ ιατρικισ μονάδασ (1-οδοντιατρικό [210-6456537], 2-ακτινοδιαγνωςτικό 
κλπ), που παραπζμπει ο τθλεφωνθτισ ϊςτε να οριςτεί ραντεβοφ, καταλιγει ςε κάποιεσ 
από τισ επιλογζσ ςτο τθλεφωνικό κζντρο και όχι ςτθν αρμόδια μονάδα για το 
ςυγκεκριμζνο αίτθμα  

 
 

 

 

 

 

 

π.χ. Γαςτρεντερολογικό, Καρδιολογικό, Ογκολογικό κλπ. όπωσ αναφζρει το μινυμα με 
αποτζλεςμα ο αςκενισ να νομίηει ότι ζχει ςυνδεκεί με τισ ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ και 
να ηθτάει περαιτζρω ςυνεννόθςθ με το κεράπων ιατρό και όχι για ςυνάντθςθ ι 
παραπομπι με τον ιατρό. 
  
 

Οι ιατρικζσ μονάδεσ που ανταποκρίνονται ςτον οριςμό των ραντεβοφ ι των ειδικευμζνων 
εξετάςεων,  όπωσ ζχω διαπιςτϊςει μετά από τθλεφωνικζσ μου κλιςεισ, είναι οι 
παρακάτω:  
  

 

 
 

 Όλεσ οι  υπόλοιπεσ ειδικότθτεσ  δεν χρειάηεται να αναφζρονται ςτο μινυμα, εφόςον 
καταλιγουν ςτο τθλεφωνικό κζντρο. 
  
  

Διαμόρφωςθ επιλογϊν μθνφματοσ 

– Για οδοντιατρικό πατιςτε 1 

– Για ακτινοδιαγνωςτικό  πατιςτε 2 

– Για γαςτρεντερολογικό  πατιςτε  3 

– Για καρδιολογικό  πατιςτε  4 

 

– Για ογκολογικό πατιςτε  5 

– Για φυςιοκεραπείεσ πατιςτε 6 

– Για εργαςτθριακζσ εξετάςεισ πατιςτε 7 

– Για  λοιπζσ ειδικότθτεσ πατιςτε 8 

-  Ακτινολογικό (μόνο)  
-  Αξονικό 
 
 
 

-  Ψυχολογικό 
-  Μαςτολογικό 
 
 
 

-  Φυςικοκεραπεία 
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Με το Νόμο 3471/06 (ΦΕΚ Α’ 133/28.06.2006) περί «Προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και με τθν 
τροποποίθςθ του ν. 2472/1997»  επιτρζπεται θ καταγραφι ςυνδιαλζξεων και των 
ςυναφϊν δεδομζνων κίνθςθσ, όταν πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια νόμιμθσ 
επαγγελματικισ πρακτικισ με ςκοπό τθν παροχι αποδεικτικϊν ςτοιχείων εμπορικισ 
ςυναλλαγισ ι άλλθσ επικοινωνίασ επαγγελματικοφ χαρακτιρα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
και τα δφο μζρθ, μετά από προθγοφμενθ ενθμζρωςθ ςχετικά με το ςκοπό τθσ 
καταγραφισ, παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ τουσ.  

 

Με πράξθ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, κακορίηεται ο 
τρόποσ ενθμζρωςθσ των μερϊν και παροχισ τθσ ςυγκατάκεςθσ, κακϊσ και ο τρόποσ και ο 
χρόνοσ διατιρθςθσ των καταγεγραμμζνων ςυνδιαλζξεων και των ςυναφϊν δεδομζνων 
κίνθςθσ. 

 

Καταγραφι των τθλεφωνικϊν κλιςεων 
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Η Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα κεωρεί Νόμιμθ επαγγελματικι 
πρακτικι και εγκρίνει τθν ακρόαςθ ςε πραγματικό χρόνο, των ειςερχόμενων κλιςεων 
από τουσ προϊςταμζνουσ των επιχειριςεων. 

 

Η Αρχι κρίνει ότι, ο πάροχοσ – φορζασ  οφείλει να διακζτει μθχανιςμοφσ ϊςτε να ελζγχει 
ότι θ τθλεφωνικι επικοινωνία με τον καταναλωτι γίνεται ςφμφωνα με το ιςχφον 
κανονιςτικό και νομοκετικό πλαίςιο, θ παραπάνω ενζργειά του αποτελεί νόμιμθ 
επαγγελματικι πρακτικι, που ςκοπό ζχει τθν παροχι αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
επικοινωνίασ επαγγελματικοφ χαρακτιρα. 

 

Παράλλθλα, όμωσ, να παραςχεκεί θ κατάλλθλθ ενθμζρωςθ προσ τουσ εργαηόμενουσ - 
προϊςτάμενουσ ςχετικά με τουσ ςκοποφσ ακρόαςθσ των καταγεγραμμζνων ςυνομιλιϊν. 

 

• Σιρθςθ των ροϊν του Εγχειριδίου Διαδικαςιϊν Σθλεφωνικοφ Κζντρου Ραντεβοφ 

• Συμπεριφορά τθλεφωνθτϊν  προσ τα μζλθ  

• Συμπεριφορά μελϊν προσ τουσ τθλεφωνθτζσ 

• Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ Σμιματοσ 

• Καταγραφι προβλθμάτων - παραπόνων ςε on-line φόρμα για εξαγωγι 
αποτελεςμάτων ςε μθνιαία βάςθ 

• κ.α. 

 

Συνακρόαςθ των τθλεφωνικϊν κλιςεων από τον Προϊςτάμενο 
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• Ανάγκθ για μελζτθ αρχιτεκτονικισ ακουςτικισ εςωτερικϊν χϊρων  για καταςκευι 
θχομόνωςθσ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. Μελζτθ θχοπροςταςίασ των 
εργαηομζνων  για μείωςθ του κορφβου. 

 

• Σοποκζτθςθ εξαεριςμοφ χϊρου για αποςυμφόρθςθ του ιχου αλλά και κακαριςμοφ 
αζρα. 

 

• Σοποκζτθςθ θχοπαγίδων όπου απαιτείται για μείωςθ του κορφβου. 

 

 

 

Διαμόρφωςθ υπάρχοντοσ χϊρου τθλεφωνικοφ κζντρου  

12 τ.μ. & αναηιτθςθ νζου 
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Ο υπουργόσ Τγείασ  Ανδρζασ Λοβζρδοσ λαμβάνοντασ υπόψθ απόφαςθ του Κεντρικοφ 
υμβουλίου Τγείασ (ΚΕΤ) αποφάςιςε πωσ οι ζφθβοι ζωσ 16 ετϊν ζχουν τθν δυνατότθτα, 
εφόςον το επικυμοφν, να επιλζξουν τον Παιδίατρο ωσ κεράποντα ιατρό και τα 
Παιδιατρικά Νοςοκομεία για τθν νοςθλεία τουσ. 

 
 

υγκεκριμζνα, ςτθ χϊρα μασ οι ειδικζσ υπθρεςίεσ για πρόλθψθ, διάγνωςθ και 
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ εφθβικισ θλικίασ είναι περιοριςμζνεσ. Η εφθβικι 
περίοδοσ παρουςιάηει ειδικζσ δυςκολίεσ, γι’ αυτό ςυχνά οι λειτουργοί υγείασ αιςκάνονται 
άβολα και ανεπαρκείσ για να τουσ αντιμετωπίςουν, με αποτζλεςμα να τουσ παραπζμπουν 
ι να αςχολοφνται επιφανειακά μαηί τουσ. υνεπϊσ, κρίνεται απαραίτθτθ θ βελτίωςθ 
παροχισ υπθρεςιϊν Τγείασ ςε αυτι τθν θλικία. 

 
 

Ο παιδίατροσ, λοιπόν, είναι εκείνοσ που με τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ μπορεί να 
αςχολθκεί με τον ζφθβο ζωσ τουλάχιςτον 16 ετϊν, κακϊσ γνωρίηει και τα κζματα 
ψυχοκοινωνικισ ανάπτυξθσ και πρόλθψθσ ατόμων τζτοιασ θλικίασ. 

  
 

 

 

 

Σαφισ οδθγία από τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι του ΤΥΠΕΤ για 
κλείςιμο ραντεβοφ ςε εφιβουσ κάτω των 16 ι 14 ετϊν; 
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• Με βάςθ τα παραπάνω, προκφπτει θ ανάγκθ να ενιςχυκεί το τθλεφωνικό κζντρο με 
ζνα άτομο λόγω ενοποίθςθσ των δφο αρικμϊν 19200 - 19400 (4+1)  

 

• Να βρεκεί καταλλθλότεροσ χϊροσ για τθ ςτζγαςι του, δεδομζνου ότι ο ιδθ υπάρχων 
χϊροσ (δωμάτιο 3 Χ 4 = 12 τ. μ.) είναι εξαιρετικά περιοριςμζνοσ και δυςχεραίνει τθν 
επιτζλεςθ των εργαςιϊν.  

 

Είναι γνωςτό ότι ζνα ευχάριςτο και πολιτιςμζνο περιβάλλον με κατάλλθλεσ υποδομζσ 
ςυντελεί ςτθ μζγιςτθ απόδοςθ των εργαηομζνων ςε αυτό.  

 
 

© by Dimitris  Plas 

Ανάγκεσ 



Τφιςτάμενθ κατάςταςθ Σθλεφωνικοφ Κζντρου 
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Ο εργαςιακόσ μεςαίωνασ ςτα τθλεφωνικά κζντρα 
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