
         
 
 
 
 
 
 
 
 

                      112 ? 

 
 

Ασ υποθϋςουμε ότι εύςτε ςε διακοπϋσ ςτη χώρα μασ ό ςε  
χώρα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και ςασ ςυμβαίνει ένα ατύχημα  
ή μια κλοπή – γνωρίζετε τί πρέπει να κάνετε αν χρειαςτείτε 
βοήθεια; Μία μόνο κίνηςή ςασ αρκεί πλέον: να καλέςετε το 112! 
Από ςταθερό, κινητό ή και από δημόςιο τηλέφωνο, και μάλιςτα 
δωρεάν!  
 
Μπορεύτε να καλϋςετε το 112 ακόμη κι όταν το κινητό ςασ 
βρίςκεται εκτόσ δικτύου ή δεν περιέχει κάρτα SIM!  
 
Όταν καλεύτε το 112, θα ςασ απαντήςουν και θα ςασ ςτείλουν 
τη βοήθεια που χρειάζεςτε (αςτυνομία, πυροςβεςτική ή 
αςθενοφόρο). Διατηρόςτε την ψυχραιμύα ςασ και δώςτε το 
όνομα, τη διεύθυνςη και τον αριθμό τηλεφώνου ςασ. 
 
Αν καλϋςετε κατϊ λϊθοσ το 112, μην κλεύςετε το τηλϋφωνο 
χωρύσ να μιλόςετε. Απλά, ενημερώςτε ότι δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα, διαφορετικά θα κινητοποιηθεί άςκοπα βοήθεια την 

οποία ίςωσ εκείνη τη 
ςτιγμή χρειάζονται 
επειγόντωσ κάποιοι άλλοι. 
 
Θυμηθεύτε ότι το 112 
εύναι ο μόνοσ αριθμόσ 
ϋκτακτησ ανϊγκησ που 
ιςχύει ςε κϊθε γωνιϊ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 
Φυςικά μπορείτε να 

καλέςετε οποιονδήποτε άλλο εθνικό αριθμό έκτακτησ ανάγκησ, 
εφόςον τον γνωρίζετε. 
 
Ποιϊ εύναι τα κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ; Αυτή τη 
ςτιγμή είναι 27: η Αυςτρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, Γαλλία, η 
Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Εςθονία, το Ηνωμένο Βαςίλειο, 
η Ιρλανδία, η Ιςπανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρεσ, η Κύπροσ, η 
Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ουγγαρία, 
η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η λοβακία, η λοβενία, 
η ουηδία, η Σςεχική Δημοκρατία και η Φινλανδία. 

 
Αν αντιμετωπύςετε ϋκτακτη ανϊγκη οπουδήποτε ςτην Ελλάδα 
και ςτην υπόλοιπη Ευρωπαΰκή Ένωςη το μόνο που χρειϊζεται 
να θυμϊςτε εύναι ϋνασ αριθμόσ: 112 
 

 

 

      

 
                        Καλέστε το 112 

Για να επικοινωνιςετε με υπθρεςία 
ζκτακτθσ  ανάγκθσ (αςτυνομία, πυροςβεςτικι, 
πρώτεσ βοικειεσ) και ςτισ 27 χώρεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Από το ςπίτι ςασ, από το κινθτό ςασ ι από 
δθμόςιο τθλζφωνο. 

 Δωρεάν. 
 

    Πότε; 
Καλζςτε το 112 όταν χρειάηεςτε τθν 

αςτυνομία, τθν πυροςβεςτικι ι αςκενοφόρο. 
Ζγινε ατφχθμα μπροςτά ςτο ςχολείο ςασ. 

Κάποιοσ τραυματίςτθκε ςοβαρά ενώ 
παίηατε. 

Βλζπετε ζνα ςπίτι να ζχει πάρει φωτιά. 

 

             Πρέπει… 
Να αναηθτιςετε πρώτα τθ βοικεια ενόσ 

ενιλικα, αν υπάρχει. 
Διαφορετικά, να καλζςετε το 112 και να 

προςπακιςετε να εξθγιςετε με όςο το δυνατό 
περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ τί ςυνζβθ και ποφ. 

Να δώςετε το όνομα, τθ διεφκυνςθ και το 
τθλζφωνό ςασ. 
 

          Δεν πρέπει… 
Να καλείτε το 112 για γενικζσ 

πλθροφορίεσ (κυκλοφορία, καιρόσ κ.λπ.). 
Να καλείτε το 112 εφόςον δεν πρόκειται 

για πραγματικά ζκτακτθ ανάγκθ. 
Να κάνετε τθλεφωνικά αςτεία. 
Να κατεβάςετε το ακουςτικό χωρίσ να 

μιλιςετε αν καλζςετε κατά λάκοσ το 112. 
 

 
 

http://ec.europa.eu/112 
 

http://www.civilprotection.gr 
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