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Η Ευρωπαϊκή Ημέρα του 112
Η 11η Φεβρουαρίου είναι η ευρωπαϊκή ημέρα του 112, του πανευρωπαϊκού αριθμού
κλήσης για έκτακτα περιστατικά και, όπως θέλει το σύνθημα της ημέρας, το 112 είναι
"η ζωή σου, ο αριθμός σου". Στόχος είναι να γνωρίζουν όλοι τι είναι και τι κάνει το 112
και όπως σημείωσε ο Jacek Saryusz-Wolski στη συζήτηση που έγινε στο ΕΚ, "στόχος
μας είναι να υπάρξει ένα είδος συναγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών" ακριβώς
για την ευρύτερη δυνατή διάδοση του αριθμού.

Το 112 είναι ο ένας πανευρωπαϊκός αριθμός για την άμεση δράση της αστυνομίας, για την
πυροσβεστική και τις πρώτες βοήθειες. Λειτουργεί σε όλα τα κράτη-μέλη και όλες τις γλώσ-
σες, πάντα δωρεάν, πάντα 24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα, από όλα τα
σταθερά και κινητά τηλέφωνα.

Το 112 δεν αντικαθιστά τους παραδοσιακούς αριθμούς κλήσης εκτάκτων περιστατικών κάθε
χώρας όπως το "100" αλλά τους συμπληρώνει, λειτουργώντας παράλληλα με αυτούς.

Ωστόσο πολύς κόσμος τον αγνοεί και πολλοί δεν γνωρίζουν ότι λειτουργεί σε όλα τα κράτη
μέλη και όλες τις γλώσσες της Ένωσης. Έτσι από το 2009, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του
ΕΚ, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 11η Φεβρουαρίου ορίσθηκε ως η
πανευρωπαϊκή "ημέρα του 112". Γιατί; Για έναν πολύ απλό λόγο: είναι η 11-2…

Σε συνέντευξη Τύπου που οργανώθηκε στο ΕΚ, ο Jacek Saryusz-Wolski (ΕΛΚ, Πολωνία)
σημείωσε ότι "150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες περνούν τα σύνορα της χώρας τους κάθε
χρόνο. Πρέπει να γνωρίζουν τι να κάνουν σε ένα έκτακτο περιστατικό, να γνωρίζουν ποιόν
αριθμό να καλέσουν". Αυτό, όπως σημείωσε η Diana Wallis (Φιλελεύθεροι, Βρετανία) είναι
τεράστιο έργο που όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να αναλάβουν. Εξ ου και το σχόλιο του Jacek
Saryusz-Wolski ότι χρειάζεται ένα είδος συναγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών για το
ποιο θα ενημερώσει καλύτερα τους πολίτες του.

Το 112 και εμείς
• % του πληθυσμού που γνωρίζει το 112 στην Ελλάδα: 4%
• Κλήσεις στην Ελλάδα προς το 112: 250.000
• % των Ευρωπαίων που γνωρίζουν τι είναι το 112: 24%
• % των Ευρωπαίων που αντιμετώπισαν προβλήματα γλώσσας καλώντας το 112: 28%


