
Can't read or see images?  View this email in a browser

 

Ενημερωτικό Δελτίο / Μάρτιος 2021
Κοινωνικές Δράσεις

Το Πέτρινο Ρολόι στο Πασαλιμάνι φωτίστηκε
πορτοκαλί σε μια συμβολική δράση για την
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυναικών, ο Δήμος Πειραιά, με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού
προγράμματος Be Secure - Feel Secure (BSFS), συμμετείχε στη δράση του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με σύνθημα «Έχεις Φωνή», για την
εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας, φωτίζοντας σε χρώμα πορτοκαλί,
ένα εμβληματικό σημείο της πόλης, το Πέτρινο Ρολόι στο Πασαλιμάνι.

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-nJHVk64AQ
https://www.bsfs-piraeus.eu/


Στα πλαίσια της κοινωνικής αυτής δράσης, εκπρόσωποι του BSFS
ενημέρωσαν αιρετούς εκπροσώπους και πολίτες του Δήμου Πειραιά για
τους στόχους του προγράμματος και κυρίως για τις κοινωνικές
παρεμβάσεις του BSFS που σχετίζονται με την πρόληψη της
παραβατικότητας και την υποστήριξη των θυμάτων.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, το BSFS στέλνει ένα ηχυρό κοινωνικό
μήνυμα ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμιση της
ενδοοικογενειακής βίας με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών καθώς
και την ενθάρρυνση της κοινωνίας και των θυμάτων στην αναζήτηση
υποστήριξης και στην καταπολέμηση του φόβου.

- Δείτε το βίντεο της φωταγώγησης
- Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Μεθοδολογία

Διαθέσιμα τα πρώτα ευρύματα της
Διαγνωστικής Έρευνας από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαγνωστική έρευνα για τη θυματοποίηση,
το αίσθημα ανασφάλειας και τη στάση των κατοίκων απέναντι στις
δημοτικές αρχές και την αστυνομία, στο 2ο και 5ο δημοτικό διαμέρισμα
του Πειραιά. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο μέσω του Εργαστηρίου Αστεακής
Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) διεξήγαγε την έρευνα στο πλαίσιο του
Προγράμματος BSFS.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από δείγμα 539 πολιτών και 100
καταστηματαρχών είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό και παρουσιάζονται

https://www.youtube.com/watch?v=6tKdAGkvlQ0
https://www.youtube.com/watch?v=b-nJHVk64AQ
https://piraeus.gov.gr/2020/11/26/%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%ac%ce%bd%ce%b9-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%af%cf%83/


συνοπτικά στο κανάλι του BSFS στο YouTube. Η επίσημη και αναλυτική
παρουσίαση των ευρυμάτων θα πραγματοποιηθεί σε προσεχή χρόνο από
το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Δείτε την παρουσίαση

H καινοτόμος μεθοδολογία αποτίμησης
αστεακού κινδύνου CURiM
Πληθώρα πρόσφατων ερευνητικών προγραμμάτων εστιάζουν σε
διάφορες πτυχές και προοπτικές της διαχείρισης κινδύνου σχετικά με την
αστεακή ασφάλεια. Παράλληλα, αναπτύσσεται μια νέα προοπτική σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορά ζητήματα αντιεγκληματικής
πολιτικής και βασίζεται στον τετραπλό έλικα: Ασφάλεια, Συμμετοχή,
Εκσυγχρονισμός, Εξωστρέφεια.

Υπό αυτή τη σκοπιά, το έργο BSFS προτείνει μια καινοφανή μεθοδολογία
που θα εξυπηρετήσει τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες του
Δήμου Πειραιά και των κοινωνικών φορέων του.

Η μεθοδολογία CURiM αξιοποιεί τις δυνατότητες διαδικασιών αποτίμησης
κινδύνου και αντικτύπου για να αναγνωρίσει και να αποτιμήσει σε βάθος
κινδύνους, απειλές και συμβάντα στο αστεακό πεδίο. Επιπλέον,

https://www.youtube.com/watch?v=-1VbDJCyQ_o
https://www.youtube.com/watch?v=6tKdAGkvlQ0
https://www.bsfs-piraeus.eu/


διαχειρίζεται ζητήματα αστεακής ασφάλειας αξιοποιώντας μια
αναβαθμισμένη στρατηγική αστυνόμευσης προσανατολισμένης στο
εκάστοτε πρόβλημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η CURiM ενσωματώνει καινοτόμα μοντέλα
διαχείρισης και μαθηματικά εργαλεία πρόβλεψης κινδύνου ενώ διερευνά
την αξιοποίηση σύγχρονων ευφυών μεθόδων με ανοικτή πρόσβαση στο
κοινό (π.χ. κοινωνικά δίκτυα και εφαρμογές πληθωπορισμού), τα οποία
επιτρέπουν την αναβαθμισμένη ανάλυση κινδύνων, απειλών και
ασφάλειας.

Δείτε την παρουσίαση

Δικτύωση

Εκπαιδευτικά σεμινάρια από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο για το Δήμο Πειραιά, μέλη του
ΤοΣΠΠα και το Λιμενικό Σώμα
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο διοργάνωσε και υλοποίησε εκπαιδευτικά
σεμινάρια για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα στελέχη του Δημοσίου που
συμμετέχουν στις δράσεις του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης
Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) του Δήμου Πειραιά.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 5,7 & 9 Οκτωβρίου 2020
προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν χρήσιμη
επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία, ενισχύοντας τη συνέργεια

https://www.youtube.com/watch?v=-1VbDJCyQ_o


ανάμεσα στο ΤοΣΠΠα, τη νεoϊδρυθείσα Μονάδα Υποστήριξης Θυμάτων
και σημαντικούς παράγοντες της πρωτοβουλίας αυτής.

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν υπάλληλοι του Δήμου Πειραιά, μέλη του
ΤοΣΠΠα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος και η Δημοτική Αστυνομία του
Δήμου Πειραιά.

Συναντήσεις ενημέρωσης με φορείς και
κοινότητες του Δήμου Πειραιά
Στα πλαίσια της ευρείας επικοινωνίας και διάδοσης του BSFS,
πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις με τοπικούς φορείς και
τοπικές κοινότητες του Πειραιά με σκοπό την ενημέρωση των φορέων
του Δήμου και των τοπικών κοινοτήτων για το πρόγραμμα, την
ευαισθητοποίηση σχετικά με την αστική ασφάλεια και την πρόληψη του
εγκλήματος, την κατανόηση των αναγκών τους και τη διασφάλιση της
ενεργούς συμμετοχής τους.

Σε αυτή τη γραμμή, τον Οκτώβριο του 2020, ο Δήμος Πειραιά
διοργάνωσε τέσσερις συναντήσεις ενημέρωσης με διάφορα Τμήματα του
Δήμου Πειραιά, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και τη
2η και 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά.

Επιπλέον, στις αρχές Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε μια
συνάντηση με το Κοινοτικό Συμβούλιο της 2ης κοινότητας Πειραιά, όπου
οι κοινοτικοί σύμβουλοι ανέφεραν παραβατικές συμπεριφορές στην
περιοχή τους και αντάλλαξαν απόψεις με τους συνεργάτες του



προγράμματος BSFS σχετικά με την αστική ασφάλεια και λύσεις
πρόληψης του εγκλήματος.

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της
Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) Πειραιά

Οι συνεδριάσεις του ΤοΣΠΠα Πειραιά
Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας του Δήμου
Πειραιά, συγκεντρώθηκε δύο φορές από τη σύστασή του τον περασμένο
Απρίλιο, με στόχο να ανιχνεύσει και να αξιολογήσει τα προβλήματα
αστικής ασφάλειας που αντιμετωπίζει ο Δήμος και να προχωρήσει στην
ανεύρεση λύσεων χρησιμοποιώντας στοχευμένες πρακτικές κυρίως όσον
αφορά στην πρόληψη της παραβατικότητας στην πόλη.

Ιδιαίτερα κατά την δεύτερη συνεδρίαση του ΤοΣΠΠα Πειραιά, σημαντική
ήταν η συμμετοχή των προέδρων των πέντε δημοτικών κοινοτήτων του
Δήμου Πειραιά όπου ανέφεραν τα προβλήματα παραβατικότητας που
αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες περιοχές και εν συνεχεία προτάθηκαν
λύσεις και πρακτικές βελτίωσης.

Στο πλαίσιο καλύτερης ενημέρωσης για την ανεύρεση στοχευμένων
παρέμβασεων από το συμβουλίο, η πρόεδρος του ΤοΣΠΠΑ εισηγήθηκε τη
μηνιαία γραπτή αναφορά εκ μέρους των πέντε κοινοτήτων με αναλυτική
περιγραφή της τοποθεσίας και των προβλημάτων που εντοπίζονται.

Επιπλέον η πρόεδρος του συμβουλίου ενημέρωσε για την επικείμενη
χαρτογράφηση των αστέγων με τη συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας
καθώς επίσης και για τη δρομολόγηση επιπλέον εκπαίδευσης των
στελεχών της Δημοτικής Αστυνομίας για τους ορθούς τρόπους
προσέγγισης της συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού.

   

https://piraeus.gov.gr/topiko-symvoulio-prolhpshs-paravatikothtas/


Ενημερωτικά Αρθρα

Insecurity and city level: why does it matter?
H πρόσφατη δημοσίευση της εμπειρογνώμονος Edna Peza Ramirez,
αναλύει τη σημασία του επαναπροσδιορισμού των πόλεων σε θέματα που
αφορούν την ασφάλεια. 

Το άρθρο παρουσιάζει πώς οι αστικοί φορείς μπορούν να συμμετάσχουν
στην πρόληψη της ανασφάλειας σε αστικά περιβάλλοντα και πώς οι
πολυεπίπεδες συνεργατικές προσεγγίσεις μπορούν να δημιουργήσουν
αποτελεσματικές μακροχρόνιες λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα της
αστικής ζωής. Αντιμετωπίζοντας αυτήν την πρόκληση, οι πόλεις
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την επίτευξη συγκεκριμένων
αλλαγών.

Η κυρία Edna Peza Ramirez είναι αρχιτέκτονας με εξειδίκευση στον
τομέα της αστικής ασφάλειας σε δημόσιους χώρους και η εμπειρία της
ζητήθηκε υπό τον ρόλο της ως εμπειρογνώμονα της Πρωτοβουλίας
Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UΙΑ) για το έργο BSFS στον Πειραιά, ένα
έργο που στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους
μέσω του μοντέλου CPTED (Πρόληψη του Εγκλήματος μέσω
Περιβαλλοντολογικού Σχεδιασμού) και της ενεργής συμμετοχής των
πολιτών.

https://www.uia-initiative.eu/en/news/insecurity-and-city-level-why-does-it-matter
https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/piraeus
https://www.bsfs-piraeus.eu/
https://www.bsfs-piraeus.eu/


Διαβάστε το άρθρο

Acting locally to prevent cyber-threats
against children and youngsters
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα βασικά πορίσματα του ερευνητικού
έργου της εμπειρογνώμονα Maija Katkovska - σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια - όσον αφορά στις τοπικές
πρωτοβουλίες και πρακτικές, σχετικά με την πρόληψη των απειλών στον
κυβερνοχώρο κατά παιδιών και νέων. Στο άρθρο, δίνεται μια ιδιαίτερη
έμφαση στις βέλτιστες και καινοτόμες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η Maija Katkovska είναι Συντονίστρια του Λετονικού Κέντρου για
Ασφαλέστερο Διαδίκτυο . Όπως και άλλα κέντρα για Ασφαλέστερο
Διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο οργανισμός επιδιώκει να
προστατεύσει τους χρήστες του διαδικτύου, ιδίως τα παιδιά, από απειλές
στον κυβερνοχώρο. Το Κέντρο αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό,
οργανώνει ενημερωτικές συνεδρίες και επισκέψεις σε σχολεία και
πραγματοποιεί εκστρατείες κοινωνικών μέσων για την ευαισθητοποίηση
σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Παρέχει επίσης μια γραμμή
επικοινωνίας για την αναφορά παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού
περιεχομένου.

https://efus.eu/en/topics/activity/20394/
https://www.uia-initiative.eu/en/news/insecurity-and-city-level-why-does-it-matter
https://www.betterinternetforkids.eu/sic/latvia


Η έρευνα ζητήθηκε στα πλαίσια του έργου BSFS με επικεφαλής το Δήμο
Πειραιά -και στο οποίο ο Efus είναι εταίρος - που επιδιώκει να
προωθήσει μια ολιστική προσέγγιση στην αστική ασφάλεια.

Διαβάστε το άρθρο

Επισκεφτείτε το Web Site μας

   

Η κοινοπραξία
Οι εταίροι ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο τη βελτίωση της αστικής
ασφάλειας στην πόλη του Πειραιά.

Δήμος Πειραιά
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  
Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
SingularLogic SA
Space Hellas SA
European Forum for Urban Security (Efus)

Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
ΤαμείοΠεριφερειακής Ανάπτυξης μέσω της Πρωτοβουλίας Urban
Innovative Actions βάσει του αριθμού συμφωνίας επιχορήγησης UIA04-
274.

https://www.bsfs-piraeus.eu/
https://efus.eu/en/topics/activity/20394/
https://www.bsfs-piraeus.eu/
https://piraeus.gov.gr/be-secure-feel-secure/
https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseis-ekdilwseis/erevna
https://www.unipi.gr/unipi/el/
https://www.ydeap.gr/isf-p-tameio-esoterikis-asfaleias-astynomiki-synergasia/lipes-drasis/besecure-feelsecure/
https://portal.singularlogic.eu/eu-project/20391/besecure-feelsecure
https://www.space.gr/
https://efus.eu/en/topics/public/18326/
http://piraeus.gov.gr/
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Ακολουθήστε μας
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