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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε το 
Φεβρουάριο 2011 μόνο το 26% των πολιτών της ΕΕ μπορεί αυθόρμητα να ταυτίσει τον 
αριθμό 112 με τον αριθμό που πρέπει να σχηματίσει για να καλέσει τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ, και τονίζει ότι το 58% των πολιτών της ΕΕ εξακολουθούν να 
διαφωνούν με τη δήλωση ότι οι άνθρωποι είναι επαρκώς ενημερωμένοι στην χώρα τους 
για την ύπαρξη του αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 1121·

2. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον αριθμό 112 ως τον πανευρωπαϊκό αριθμό 
κλήσης έκτακτης ανάγκης μέσω μέτρων που θα στοχεύουν όλους τους πολίτες της ΕΕ και 
τους ταξιδιώτες και να διοργανώσουν και να στηρίξουν δραστηριότητες προώθησης, 
ιδιαίτερα στα σχολεία, καθώς και εκδηλώσεις που θα λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο στις 
11 Φεβρουαρίου, ημέρα που έχει ορισθεί ως η «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τον αριθμό 112»·

3. επισημαίνει μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με το πόσο γνωστός 
είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, και καλεί τα κράτη μέλη να 
μοιρασθούν τις εμπειρίες τους και να ανταλλάξουν τις καλλίτερες πρακτικές προκειμένου 
να επιτευχθεί η κατά 80% τουλάχιστον αυτόματη ταύτιση του αριθμού 112 με τον αριθμό 
κλήσης έκτακτης ανάγκης από τους πολίτες της ΕΕ έως το 2020·

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση του αριθμού των 
ανεπιτυχών προσπαθειών κλήσης έκτακτης ανάγκης, την ελαχιστοποίηση του χρόνου 
αποκατάστασης και απόκρισης της κλήσης, τη μείωση του αριθμού των τηλεφωνικών 
φαρσών/κλήσεων σε λανθασμένο αριθμό και την βελτίωση της παροχής πληροφοριών σε 
σχέση με τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος·

5. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης για τα 
άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες ομάδες και να προωθήσουν τον 
αποτελεσματικό χειρισμό των κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε διάφορες γλώσσες, υπό το 
φως της αυξημένης κινητικότητας των πολιτών της ΕΕ·

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με τον 
αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112. 

                                               
1 Ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης, Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (Survey Flash), Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 2011, http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


