Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2009

ΚΟΙΝΗ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 112»

Υπενθυµίζοντας ότι το 112 είναι ο τηλεφωνικός αριθµός που χρησιµοποιείται για την
δωρεάν κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από σταθερά και κινητά τηλέφωνα σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
Υπενθυµίζοντας ότι το 1991 αποφασίστηκε η καθιέρωση του 112 ως του ενιαίου
ευρωπαϊκού αριθµού έκτακτης ανάγκης ώστε η τηλεφωνική πρόσβαση στις υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης να καταστεί ευκολότερη, ιδιαίτερα για τους πολίτες που ταξιδεύουν
εντός της ΕΕ,
Υπενθυµίζοντας ότι το 112 χρησιµοποιείται σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, ότι είναι ο
µοναδικός αριθµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και ότι
συνυπάρχει στα περισσότερα από αυτά µε έναν ή περισσότερους ξεχωριστούς εθνικούς
αριθµούς έκτακτης ανάγκης,
Υπενθυµίζοντας ότι οι πολίτες που µετακινούνται όλο και περισσότερο εντός της ΕΕ για
επαγγελµατικούς λόγους, για σπουδές και για ψυχαγωγία µπορεί να αντιµετωπίσουν
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό και µπορούν να επωφεληθούν από µιαν
αξιόπιστη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης εντός της ενιαίας αγοράς,
Υπενθυµίζοντας ότι οι πολίτες µπορούν να καλέσουν το 112 για όλες τις καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης και ότι οι κλήσεις στο 112 πρέπει να απαντώνται δεόντως και να
διεκπεραιώνονται µε τον τρόπο που αρµόζει καλύτερα στην εθνική οργάνωση των
συστηµάτων έκτακτης ανάγκης ενώ ταυτόχρονα οι πληροφορίες σχετικά µε τη θέση του
καλούντος πρέπει να διαβιβάζονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης,
Υπενθυµίζοντας τη σηµασία που έχει για την ΕΕ η ενίσχυση της ικανότητάς της να
αντιµετωπίζει όλες τις φάσεις µιας καταστροφής (ετοιµότητα, πρόληψη, επέµβαση και
αποκατάσταση), στο πλαίσιο της οποίας τα συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης
µπορούν να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες τις οποίες διαβιβάζουν οι πολίτες που καλούν
το 112,
Εκτιµώντας αφενός τη σηµασία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίες
συνδράµουν τους πολίτες σε περιπτώσεις κινδύνου και αφετέρου την ανάγκη να
υποστηριχθούν περαιτέρω οι συνεχιζόµενες προσπάθειες των κρατών µελών µε την
προβολή των θετικών επιπτώσεων από την ενίσχυση της δικτύωσης και της ανταλλαγής
εµπειριών σχετικά µε διάφορα τεχνικά, οικονοµικά, νοµικά και οργανωτικά ζητήµατα
στο επίπεδο της ΕΕ,
Υπενθυµίζοντας την κοινωνική σηµασία που έχει να αναγνωρίσουν οι πολίτες το 112 ως
ένα σηµαντικό αποτέλεσµα που έχει προκύψει από τη δράση της ΕΕ,

Υπενθυµίζοντας ότι µόνο το 24% των πολιτών της ΕΕ γνωρίζουν ότι το 112 είναι ο
αριθµός που πρέπει να καλέσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την ΕΕ
και ότι µόλις το 30% των πολιτών της ΕΕ θεωρούν ότι είναι επαρκώς ενηµερωµένοι
σχετικά µε την ύπαρξη του 112,
Υπογραµµίζοντας την ανάγκη αυξηµένης προβολής και ευαισθητοποίησης σχετικά µε
τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό έκτακτης ανάγκης 112, του οποίου η σηµασία για τους
πολίτες πρέπει να γιορτάζεται σε ετήσια βάση,
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
Εγκρίνουν την καθιέρωση της «Ευρωπαϊκής Ηµέρας για το 112» που θα εορτάζεται στις
11 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ιδίως µε την οργάνωση δραστηριοτήτων
ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής εµπειριών και δικτύωσης.

