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Βρυξέλλες, 18/08/2004

Ενηµερωτικό ∆ελτίο
Το 112 στην Ελλάδα – εγκαίνια κάθε τρία χρόνια χωρίς ουσιαστική πρόοδο
Σύµφωνα µε τα Ελληνικά µέσα ενηµέρωσης, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος
Ευάγγελος Αντώναρος, ανακοίνωσε πως τέθηκε σε λειτουργία την Τρίτη 10 Αυγούστου 2004
το τηλεφωνικό κέντρο 112, ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός για κλήσεις ανάγκης. Σύµφωνα µε
τα δηµοσιεύµατα το νέο κέντρο διασυνδέεται µε το 100 της Άµεσης ∆ράσης, το 199 της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το 108 του Λιµενικού Σώµατος, το 166 του ΕΚΑΒ, καθώς και µε
το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων και το Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας. Για τη λειτουργία
του νέου κέντρου που στελεχώνεται µε τριάντα χειριστές, οι οποίοι εξυπηρετούν στα ελληνικά,
αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά και ισπανικά, συνεργάστηκαν τα υπουργεία Εσωτερικών και
∆ηµόσιας Τάξης.
Όµως η καθιέρωση του «112» ως ενιαίου αριθµού εκτάκτων αναγκών προβλεπόταν από
Προεδρικό ∆ιάταγµα που είχε υιοθετηθεί από τις αρχές του 1999 στο πλαίσιο της εναρµόνισης
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική οδηγία 98/10 περί Φωνητικής Τηλεφωνίας. Το ίδιο
κέντρο είχε µάλιστα εγκαινιαστεί ξανά στο τέλος Ιουλίου 2001 και τα σχετικά δηµοσιεύµατα
της εποχής ανέφεραν πως λειτουργεί όλο το 24ωρο, ότι απαντά στα ελληνικά, αγγλικά και
γαλλικά και ότι είναι συνδεδεµένο µε τέσσερα κέντρα (το «100, το «166», το «199» και το
«108»).
Παρά τα επαναλαµβανόµενα «εγκαίνια», η Ελλάδα δεν έχει δυστυχώς εφαρµόσει την σχετική
κοινοτική νοµοθεσία, δηλαδή την οδηγία 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία. Η οδηγία
αυτή έπρεπε να έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό ελληνικό δίκαιο από τον Ιούλιο του 2003 αλλά
φαίνεται πως υπάρχουν ακόµη πολλές ελλείψεις:
1. Το κέντρο 112 βρίσκεται στην Αθήνα και εξυπηρετεί τα σταθερά τηλέφωνα και τους
τηλεφωνικούς θαλάµους όλης της Ελλάδας. Το κέντρο 112 καλεί από την Αθήνα το
πλησιέστερο κέντρο 100/199/166 και µεταβιβάζει την κλήση, παραµένοντας στην γραµµή
για την παροχή βοήθειας αν ο χρήστης δεν µιλά ελληνικά. Τα κέντρο έχει δηλαδή
σχεδιαστεί να εξυπηρετεί βασικά τουρίστες και όχι όλους τους Έλληνες όπως προβλέπει η
οδηγία.
2. Επιπλέον οι κλήσεις προς το 112 από κινητά τηλέφωνα δεν καταλήγουν στο κέντρο 112
της Αθήνας αλλά στο πλησιέστερο κέντρο 100 ή 166 – ή απλώς καταλήγουν σε κάποιο
κέντρο που µπορεί να µην εξυπηρετεί καθόλου. Αν, για παράδειγµα, καλέσετε το 112 από
κινητό στα Καµένα Βούρλα είναι πολύ πιθανόν να σας απαντήσει η Χαλκίδα ή η Αιδηψός,
και να πεθάνετε περιµένοντας τις υπηρεσίες να συντονιστούν …
622, Chaussée de Saint-Job, B-1180 Bruxelles/Brussel, Belgique/België
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3. Η Ελλάδα δεν έχει ακόµη εφαρµόσει τον εντοπισµό της θέσης του καλούντος, ιδίως για τις
κλήσεις από κινητά. Εκτιµάται πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εφαρµογή του εντοπισµού
θέσης, που είναι τεχνικά δυνατή στην Ελλάδα για βενζινάδικα και φαγάδικα όπως
βεβαιώνουν οι διαφηµίσεις της τηλεόρασης, θα οδηγήσει σε 5.000 λιγότερους θανάτους
και εξοικονόµηση 5 δις € ετησίως για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης..
4. Τέλος οι Έλληνες δεν είναι καθόλου ενηµερωµένοι για την ύπαρξη του 112 όπως
επιβάλλει η οδηγία. Με βάση δηµοσκόπηση του Ευρωβαρόµετρου που έγινε το 2001 µόνο
το 5% του πληθυσµού της χώρας (ένας στους 20) θα καλούσε το 112 σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό (ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι ένας στους 5, που επίσης
θεωρείται µη ικανοποιητικός).
Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ένωση του Ευρωπαϊκού Αριθµού Έκτακτης Ανάγκης –
EENA-112 (http://eena.org) κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2004
προσφυγή κατά της Ελλάδας αλλά και άλλων 7 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
ελλιπή εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα του 112. Η Επιτροπή ερευνά την
καταγγελία και θα αποφανθεί στις αρχές του 2005 για το κατά πόσον θα προσφύγει κατά της
Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.
Olivier PAUL-MORANDINI
Ιδρυτής και Πρόεδρος
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Συµπληρωµατικές πληροφορίες για το 112
1. Για τα εγκαίνια του 112 το 2001 δες σχετική αρθρογραφία στο διαδίκτυο ως εξής:
• 27/01/1999 – ΤΑ ΝΕΑ (ηλεκτρονική έκδοση)
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/neafile.print_unique?e=A&f=16350&m=N22&aa=2
• 28/07/2001 – in.gr http://www.in.gr/innews/article.asp?lngEntityID=139299
• 30/07/2001 – in.gr http://www.in.gr/innews/article.asp?lngEntityID=139070
• 31/07/2001 –Ελευθεροτυπία (ηλεκτρονική έκδοση)
• 31/07/2001 – ΤΑ ΝΕΑ (ηλεκτρονική έκδοση)
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/neafile.print_unique?e=A&f=17103&m=N15&aa=3
2. Το άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ προβλέπει τα ακόλουθα:
Άρθρο 26
Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης ανάγκης
1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, πέρα από κάθε άλλο αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης που
ορίζεται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές, όλοι οι τελικοί χρήστες διαθέσιµων στο κοινό
τηλεφωνικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών των κοινόχρηστων τηλεφώνων,
έχουν τη δυνατότητα να καλούν ατελώς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χρησιµοποιώντας τον
ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης "112".
2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης
ανάγκης "112", απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται, µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο, για
τον εθνικό οργανισµό συστηµάτων έκτακτης ανάγκης, και στο πλαίσιο των τεχνολογικών
δυνατοτήτων των δικτύων.
3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται δηµόσια τηλεφωνικά
δίκτυα, διαθέτουν πληροφορίες για τον εντοπισµό του καλούντος στις αρµόδιες για την
αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές, στο µέτρο του τεχνικώς εφικτού, για όλες
τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης "112".
4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες ενηµερώνονται επαρκώς για την ύπαρξη και τη χρήση
του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθµού κλήσης έκτακτης ανάγκης "112".
3. Τα αποτελέσµατα της Έρευνας του Ευρωβαρόµετρου βρίσκονται
http://europa.eu.int/comm/environment/civil/prote/112/112-knowledge_en.htm
Επιτροπής.

στην διεύθυνση
της Ευρωπαϊκής

4. Το 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηµατοδότησε δύο συµβάσεις µε οργανισµούς προστασίας
καταναλωτών για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το 112 στον τελικό
χρήστη. Η µία σύµβαση αφορούσε την Πορτογαλία και η άλλη την Ισπανία, την Ιταλία και την
Ελλάδα. Η σύµβαση της Πορτογαλίας ολοκληρώθηκε το 2003 αλλά η σύµβαση µε την Ισπανία για
την αξιολόγηση του 112 στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα ακυρώθηκε χωρίς ποτέ η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει στη δηµοσιότητα τους λόγους για την ακύρωση αυτή. Μήπως
εξασκήθηκαν πιέσεις (όπως λέγεται) των ενδιαφερόµενων λόγω της κακής ποιότητας των
υπηρεσιών του 112; Για την Πορτογαλία, που θεωρείται από τις χώρες µε υποδειγµατική εφαρµογή
του 112, διαπιστώθηκε πως το 15% των κλήσεων στα πορτογαλικά και τα ισπανικά, το 20% των
κλήσεων στα γαλλικά και το 29% των κλήσεων στα αγγλικά ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΠΟΤΕ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ. Οι αρχές της Πορτογαλίας, που
πραγµατοποίησαν την αξιολόγηση αυτή εν όψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου
Euro-2004, προχώρησαν στη λήψη έκτακτων µέτρων (υποστήριξη επιπλέον γλωσσών, εκπαίδευση
των χειριστών, κλπ) προκειµένου να βελτιώσουν τις παρεχόµενες από το 112 υπηρεσίες. Η έκθεση
για
την
αξιολόγηση
του
112
στην
Πορτογαλία
βρίσκεται
στη
διεύθυνση
http://europa.eu.int/comm/environment/civil/prote/pdfdocs/deco_report_final.pdf.
5. Η Ένωση του Ευρωπαϊκού Αριθµού Έκτακτης Ανάγκης οργανώνει το ∆εύτερο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο και Έκθεση για το 112, την 1η και 2α ∆εκεµβρίου 2004 στις Βρυξέλλες. Περισσότερες
πληροφορίες στο http://eena.org.
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Στο «112» όλες οι κλήσεις άµεσης ανάγκης

ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΕΛΕΖΟΣ

Ενιαίο αριθµό για όλα τα τηλεφωνήµατα εκτάκτων αναγκών αποκτά σύντοµα και η Ελλάδα.
Πρόκειται για τον τριψήφιο αριθµό «112», ο οποίος λειτουργεί ήδη στις περισσότερες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αντικαταστήσει σταδιακά όλους τους άλλους αριθµούς
έκτακτης ανάγκης, όπως το «100», το «199» και το «166».
Την καθιέρωση του «112» ως ενιαίου αριθµού εκτάκτων αναγκών θα καλείται χωρίς χρέωση
προβλέπει Προεδρικό ∆ιάταγµα που ετοίµασε ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών
Αναστάσιος Μαντέλης στο πλαίσιο της εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
κοινοτική, για την πλήρη απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και στη χώρα µας.
Με το συγκεκριµένο Π.∆. η Ελλάδα προχωρεί στην υιοθέτηση της κοινοτικής οδηγίας 98/10
περί Φωνητικής Τηλεφωνίας, η οποία ανάβει το «πράσινο φως» για τη δηµιουργία ιδιωτικών
ΟΤΕ.
Υπενθυµίζεται ότι σήµερα όλες οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι
απελευθερωµένες, εκτός από τη φωνητική τηλεφωνία της οποίας το αποκλειστικό δικαίωµαµονοπώλιο διατηρεί ο ΟΤΕ έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2000.
Ειδικότερα, µε το Π.∆. που προωθεί το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθµίζονται
όλα τα θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη και τη λειτουργία των νέων σταθερών τηλεφωνικών
δικτύων (εξαιρείται η κινητή τηλεφωνία).
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς
(νέοι και παλαιοί) θα πρέπει να είναι διαθέσιµες σε όλους τους χρήστες της χώρας,
ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης.
Υποχρεωτικά όλοι οι οργανισµοί τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να παρέχουν συνδέσεις που θα
επιτρέπουν στους συνδροµητές τους να πραγµατοποιούν και να δέχονται εθνικές και διεθνείς
κλήσεις. Επίσης, οφείλουν τεχνικά να υποστηρίζουν τη διαβίβαση φωνής, τηλεοµοιοτυπίας και
δεδοµένων.
ΤΑ ΝΕΑ , 27-01-1999 , Σελ.: N22
Κωδικός άρθρου: A16350N222
ID:18308
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Ένας νέος τριψήφιος
Επόµενο άρθρο:
τηλεφωνικός αριθµός, το 112,
Τέθηκε και επίσηµα σε
τίθεται από την ερχόµενη
λειτουργία ο ενιαίος
εβδοµάδα στη διάθεση των όσων ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης
112 (30/7/2001)
επισκέπτονται τη χώρα µας. Ο
κοινός ευρωπαϊκός αριθµός
κλήσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, λειτουργεί ήδη
στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα θα
υλοποιηθεί µε πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας και µε την τεχνική υποστήριξη του
ΟΤΕ.
Η επίσηµη παρουσίασή του θα γίνει τη ∆ευτέρα στο µέγαρο
του ΟΤΕ στην Αθήνα, παρουσία του υφυπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
Κ.Καϊσερλή και του γενικού γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας ∆.Παπανικολάου.
«Ανεπίσηµα» η λειτουργία του αριθµού κλήσης για
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης έχει αρχίσει από τον
Ιανουάριο, ώστε η θερινή περίοδος και η έλευση των
τουριστών θα βρει προετοιµασµένους στον µέγιστο βαθµό
τους χειριστές του τηλεφωνικού κέντρου 112.
Οκτώ άτοµα θα εξυπηρετούν όλο το 24ωρο τους τουρίστες,
απαντώντας στην ελληνική γλώσσα, στην αγγλική ή στη
γαλλική. Το προσωπικό αυτό θα παραµένει στην
τηλεφωνική γραµµή και µετά τη σύνδεση µε την
κατάλληλη υπηρεσία (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, αστυνοµία,
λιµεναρχείο κ.λπ.) για το ενδεχόµενο να χρειαστεί η
συνδροµή του στην περαιτέρω επικοινωνία, για παράδειγµα
διερµηνεία.

http://www.in.gr/innews/article.asp?lngEntityID=139299
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Πολιτική υγείας,
επιστηµονικές εξελίξεις,
περιβάλλον - διατροφή

Επίσης η κλήση στο 112 από σταθερό, κινητό τηλέφωνο, ή
από τηλεφωνικό θάλαµο µε κερµατοδέκτη ή καρτοδέκτη
γίνεται χωρίς χρέωση.
Οι Έλληνες που ταξίδευαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης λάµβαναν εδώ και τρία χρόνια περίπου το σχετικό
έντυπο από τον ταξιδιωτικό πράκτορά τους, ώστε να
γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης σε µια άλλη χώρα.
Το ίδιο έντυπο θα µπορούν να βρίσκουν πλέον οι
επισκέπτες της χώρας µας από την επόµενη εβδοµάδα στο
αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ έχει αποσταλεί και
στις ενώσεις τουριστικών πρακτόρων, ξενοδόχων,
ενοικιαστών ιστιοπλοϊκών κ.ά.
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Στιγµιότυπο από την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας στο κτίριο του
ΟΤΕ

Όρτσα τα πανιά για το
χρυσό οι
Μπεκατώρου/Τσουλφά στα
470

Αθήνα

Τον τριψήφιο ενιαίο ευρωπαϊκό
Προηγούµενο άρθρο:
αριθµό κλήσης 112 παρουσίασαν Νέος τριψήφιος
τη ∆ευτέρα στον ΟΤΕ ο
τηλεφωνικός αριθµός σε
υφυπουργός Εσωτερικών,
αρωγή των
τουριστών (28/7/2001)
Κ.Καϊσερλής και ο γγ Πολιτικής
Προστασίας ∆.Παπανικολάου. Ο
κοινός ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης λειτουργεί ήδη στις
περισσότερες χώρες της ΕΕ και προσφέρει πληροφορίες για
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
«Ανεπίσηµα» η λειτουργία του αριθµού κλήσης για
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είχε αρχίσει από τον
Ιανουάριο, ώστε η θερινή περίοδος και η έλευση των
τουριστών να βρει προετοιµασµένους στον µέγιστο βαθµό
τους χειριστές του τηλεφωνικού κέντρου 112. Το διάστηµα
αυτό, η συγκεκριµένη υπηρεσία έλαβε 3.352 κλήσεις
έκτακτης ανάγκης, από τις οποίες το 78% αφορούσαν την
ΕΛΑΣ, το 14% το ΕΚΑΒ, το 6% την Πυροσβεστική
Υπηρεσία και το 2% το Λιµενικό Σώµα.
Οκτώ άτοµα θα εξυπηρετούν όλο το 24ωρο τους τουρίστες,
απαντώντας στην ελληνική γλώσσα, στην αγγλική ή στη
γαλλική. Το προσωπικό αυτό θα παραµένει στην
τηλεφωνική γραµµή και µετά τη σύνδεση µε την
κατάλληλη υπηρεσία (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, αστυνοµία,
λιµεναρχείο κ.λπ.) για το ενδεχόµενο να χρειαστεί η
συνδροµή του στην περαιτέρω επικοινωνία, για παράδειγµα
διερµηνεία.
Η κλήση στο 112 από σταθερό, κινητό τηλέφωνο, ή από
τηλεφωνικό θάλαµο µε κερµατοδέκτη ή καρτοδέκτη γίνεται
χωρίς χρέωση.
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Αµεση ανάγκη; Καλέστε 112
∆υστύχηµα, φωτιά, σεισµός, χρειάζεστε βοήθεια, βρίσκεσθε εντός ή εκτός Ελλάδας; Ψυχραιµία ...και καλέστε
τον αριθµό έκτακτης ανάγκης, το 112...
Είναι ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης που µπορούν να χρησιµοποιήσουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, Ελληνες αλλά και
φιλοξενούµενοι στην Ελλάδα. Απαντά, φυσικά, όλες τις µέρες, όλες τις ώρες, σε 24ωρη βάση και συνεννοείστε όχι µόνον
στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά και γαλλικά. Την παρουσίαση της λειτουργίας του νέου τηλεφωνικού κέντρου έκαναν ο
υφυπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Κ. Καϊσερλής, και ο γενικός γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας,
καθηγητής ∆ηµήτρης Παπανικολάου, χθες το πρωί στο Μέγαρο του ΟΤΕ.
Το 112, είπε ο κ. Καϊσερλής, είναι ένας ευρωπαϊκός αριθµός µε τον οποίο µπορούν να επικοινωνήσουν όλοι οι πολίτες, από
σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, µε τις διάφορες υπηρεσίες προκειµένου να τους παρασχεθεί βοήθεια. Ετσι, δίνεται η
δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και στους Ελληνες που βρίσκονται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να ενηµερώνουν
τις αρχές για διάφορα έκτακτα περιστατικά, τα οποία µπορεί να προκαλέσουν ευρύτερους κινδύνους.
Το κέντρο είναι συνδεδεµένο µε τέσσερα άλλα κέντρα (το 100, το 166, το 108 και το 199) και τη Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας, δήλωσε ο κ. Παπανικολάου. Οι Ελληνες που ταξιδεύουν, συνέχισε, πρέπει να ξέρουν ότι καλώντας το 112,
ό,τι κι αν τους συµβεί ή αν παρατηρήσουν ότι κάτι συµβαίνει, φωτιά, δυστύχηµα, σεισµός, µπορούν να δώσουν αυτή την
πληροφορία και να πάρουν βοήθεια, ή απλώς να συµβάλουν ώστε να αντιµετωπιστεί από τις τοπικές αρχές όποιο πρόβληµα
υπάρχει.
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«112» για έκτακτες ανάγκες
Είναι τριψήφιος και ευρωπαϊκός... Ο ενιαίος αριθµός κλήσης «112» προσφέρει µια ακόµη
δυνατότητα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό αριθµό µε τον οποίο µπορούν να επικοινωνήσουν όλοι οι
πολίτες, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης κι αν βρίσκονται, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο,
προκειµένου να τους παρασχεθεί βοήθεια ή για να ενηµερώσουν τις αρχές για διάφορα έκτακτα
περιστατικά που µπορεί να υποπέσουν στην αντίληψή τους. Το κέντρο κλήσης «112»
λειτουργεί όλο το 24ωρο. Απαντά στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Είναι συνδεδεµένο µε
τέσσερα κέντρα (το «100, το «166», το «199» και το «108»).
ΤΑ ΝΕΑ , 31-07-2001 , Σελ.: N15
Κωδικός άρθρου: A17103N153
ID:278873
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Τα εσωτερικά του κέντρου 112
Αθήνα

Σε λειτουργία τέθηκε την Τρίτη το τηλεφωνικό κέντρο 112,
ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός για κλήσεις ανάγκης. Το νέο
κέντρο διασυνδέεται µε το 100 της Αµεσης ∆ράσης, το 199
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το 108 του Λιµενικού
Σώµατος, το 166 του ΕΚΑΒ, καθώς και µε το Κέντρο
∆ηλητηριάσεων και το Κέντρο Αµεσης Κοινωνικής
Βοήθειας.
Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος
Ευάγγελος Αντώναρος, οι τριάντα χειριστές της υπηρεσίας
εξυπηρετούν στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά
και ισπανικά.
Για τη λειτουργία του νέου κέντρου συνεργάστηκαν τα
υπουργεία Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης.
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Kλήσεις έκτακτης ανάγκης στο 112
Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί από χθες το τηλεφωνικό κέντρο για κλήσεις έκτακτης ανάγκης
µε τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό 112.
Το νέο κέντρο συνδέεται πλέον µε το 100 της Ελληνικής Αστυνοµίας, το 199 του
Πυροσβεστικού Σώµατος, το 166 του EKAB, το 108 του Λιµενικού Σώµατος, µε το Κέντρο
∆ηλητηριάσεων και το Εθνικό Κέντρο Áµεσης Κοινωνικής Βοήθειας.
Για τη λειτουργία του κέντρου συνεργάστηκαν τα υπουργεία Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης και το ∆ηµόσιας Τάξης. Έχει στελεχωθεί από 30 χειριστές-τηλεφωνητές
που απαντούν στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά και Ισπανικά και
εξυπηρετεί όλο το εικοσιτετράωρο.
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