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Ο Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.), 
μέλος του  EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  --HHeellllaass  σας ενημερώνει: 

Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα αποσπά το Ευρωπαϊκό βραβείο για τα βίντεο 
με θέμα τον πανευρωπαϊκό αριθμό επειγόντων 112! 

Στις 2 Απριλίου, απονεμήθηκε στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα, σε σχετική τελετή στην Βαρσοβία, το  ευρωπαϊκό βραβείο 112 για την καλύτερη 
εκπαιδευτική πρωτοβουλία σχετικά με το 112, τον πανευρωπαϊκό αριθμό επειγόντων. 

Με αφορμή την βράβευση, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα κ. Πάνος Καρβούνης δήλωσε: «Μας τιμά ιδιαίτερα η βράβευση των 
προσπαθειών μας να γνωστοποιήσουμε το 112 στο ελληνικό κοινό. Και χαιρόμαστε που οι 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθέτησαν τα βιντεάκια μας ως επίσημα βίντεο για 
την προώθηση του 112 σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συγχαρητήρια στην ομάδα που 
εργάστηκε για το πολύ ωραίο αυτό αποτέλεσμα. Γιατί πετύχαμε το στόχο μας αφού σε ένα 
χρόνο σημειώθηκε αύξηση κατά 43% της γνώσης του 112 από το ελληνικό κοινό». 

Η παραγωγή των βίντεο, στα οποία πρωταγωνιστεί ο ήρωας 112 SOS έγινε στις αρχές του 
2013 με πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Στόχος 
ήταν να γνωστοποιηθεί ευρύτερα το 112 στο ελληνικό κοινό, η πλειοψηφία του οποίου 
αγνοεί τον πανευρωπαϊκό αυτό αριθμό. Από την άνοιξη του 2013 που παρουσιάστηκαν στο 
κοινό και κατόπιν σχετικής έγκρισης από το ΕΣΡ τα βίντεο προβλήθηκαν κατ' επανάληψη 
από τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας αλλά και από πολλούς τοπικούς σταθμούς 
ανά την Ελλάδα. Προβλήθηκαν επίσης από την Αντιπροσωπεία μέσω των δικτύων 
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter και YouTube) αλλά και από την EENA (Ευρωπαϊκή 
Ένωση του Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης - www.eena.org) και το Ίδρυμα για το 112 
(www.112foundation.eu). 

Σε συνδυασμό και με άλλες δραστηριότητες προβολής του 112 (φυλλάδια, εκδηλώσεις κατά 
την ημέρα του 112, κλπ.) ο ήρωας 112 SOS μπήκε σε εκατομμύρια ελληνικά σπίτια. Με 
βάση τις μετρήσεις του Ευρωβαρομέτρου η γνώση του 112 στην Ελλάδα αυξήθηκε μέσα σε 
έναν χρόνο κατά 43% (από 7% το 2013 σε 10% στις αρχές του 2014). 

Λόγω της επιτυχίας τους, τα βίντεο υιοθετήθηκαν από τις αρμόδιες για το 112 υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταγλωττίστηκαν στα αγγλικά και διατίθενται πλέον μέσω της 
επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (www.112.eu). Προβλέπεται η δυνατότητα 
να μεταγλωττιστούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και να διατεθούν σε ολόκληρη 
την Ένωση. 



Ιστορικό 

Υπό την καθοδήγηση μεικτής ομάδας, με επικεφαλής τον Άρη Περουλάκη, αναπληρωτή 
επικεφαλής και προϊστάμενο του τμήματος Επικοινωνία, Εταιρικές Σχέσεις & Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, και με τη συμμετοχή 
της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και ειδικού εμπειρογνώμονα της ΕΕΝΑ, τα βίντεο σχεδιάστηκαν 
με την υποστήριξη της MSCOMM και παρήχθησαν από την εταιρεία CORRECT Creative 
Productions.  

Συντελεστές / δημιουργοί: 

 Σενάρια : Δημήτρης Σχορετσανίτης 
 Τελική δημιουργία κινουμένων σχεδίων, μοντέλα, σχεδιασμός χαρακτήρα 112, 

συναρμολόγηση, τελική σύνθεση: Βαγγελης Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Κακαρούντας 
 Μοντέλα: Αντώνης Δημητρόπουλος 
 Επιμελητής σχεδιαστής ήχου: Στέργιος Μήλιος 
 Μηχανικός ήχου: Σαράντης Ράμπιας 
 Αφηγητής: Γιώργος Πετρίδης 
 Παραγωγοί: Δέσποινα Βογιατζή, Πέτρος Νιαμονιτάκης 

Τα βίντεο διατίθενται στο YouTube στη διεύθυνση 
http://www.youtube.com/watch?v=Yu5DFeXCk_g&list=PLAKZ6KY4I7m_h1QtiJxNLr7OZ4fIj
L3S0 και σε υψηλή ανάλυση στη διεύθυνση http://correctproductions.com/112_FINALS/ 
και  

Περισσότερες πληροφορίες:  

 για το 112 στην Ευρώπη www.112.eu, www.eena.org, www.112foundation.eu  
 για το 112 στην Ελλάδα www.112.gr, www.civilprotection.gr 
 για την λειτουργία του 112 στην Ελλάδα: Κατερίνα Στυλιανέα (εκπρόσωπος τύπου 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) τηλ. 6949477204, 6978777601  
 για την λειτουργία του 112 στην Ευρώπη:  

o Δημήτρης Πύρρος (πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΕΝΑ), 
τηλ. 6932276322  

o Άρης Περουλάκης  (Προϊστάμενος του Τμήματος "Επικοινωνία, Εταιρικές 
Σχέσεις & Ευρωπαϊκά Δίκτυα" της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα) τηλ. 210-7272100  

o Παναγιώτης Αλεβαντής (στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής) τηλ. 6974289919 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
Υπεύθυνη: κα Στ. Βαϊνά 
E‐mail: svaina@sbtke.gr 
 
Σ.Β.Θ.Κ.Ε., μέλος του  Enterprise Europe Network ‐Hellas 
Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος 
Τηλ: 2421029407/8, 2421028111  
Φαξ: 2421026394 
Ιστοσελίδα : http://www.sbtke.gr, www.enterprise‐hellas.gr 

 
 
 
 

 


