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Η Εναρκτήρια Εκδήλωση
Η εναρκτήρια εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure
(BSFS), με επικεφαλής τον Δήμο Πειραιά, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
15 Ιουλίου 2020, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
παρουσία αξιότιμων προσκεκλημένων.

Οι εταίροι παρουσίασαν το έργο BSFS και εξήγησαν τον ρόλο τους σε
αυτό. Η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
(ΤοΣΠΠα) του Πειραιά άνοιξε την ενότητα για την "Αστική Ασφάλεια", η
οποία ολοκληρώθηκε με ομιλίες από εμπειρογνώμονες επί του θέματος.

 



Στην τελευταία ενότητα "Τεχνολογία και Αστική ασφάλεια",
παρουσιάστηκε λεπτομερώς ο ρόλος των τεχνολογιών στην ασφάλεια
των πολιτών, από τους εκπροσώπους των εταίρων.

Η Σύσταση του Τοπικού Συμβουλίου
Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα)
Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) του Δήμου
Πειραιά ιδρύθηκε στις 15 Απριλίου 2020. Εισήχθη ως μέρος του Δήμου
Πειραιώς και ιδρύθηκε υπό την καθοδήγηση του Εργαστηρίου Αστεακής
Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ως μέρος των
υποχρεώσεων του έργου BSFS.

Το ΤοΣΠΠα Πειραιά θα επικεντρώσει τη δράση του στην πρόληψη του
εγκλήματος, στη μείωση της αίσθησης φόβου των πολιτών, καθώς και
στη μείωση των ευκαιριών που ευνοούν τις παραβατικές πράξεις . Ο
ρόλος του είναι προληπτικός και ενημερωτικός ως εκ τούτου,
αποτελείται από επιστήμονες, δικηγόρους, εκπροσώπους του δήμου και
του τοπικού αστυνομικού τμήματος, μέλη της δημοτικής αστυνομίας και
της Ακτοφυλακής του Πειραιά.



Συναντήσεις Διαβούλευσης
Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
διοργάνωσε συναντήσεις διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς της
πόλης του Πειραιά, με σκοπό την ενίσχυση της αστικής ασφάλειας μέσω
του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Πειραιά και την
υποστήριξη των θυμάτων.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με: Την Ε.Π.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο Καλός
Ποιμήν», την Ελληνική Αστυνομία, τα Παιδικά Χωριά SOS - Κέντρο
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, τον όμιλο UNESCO Πειραιώς & Νήσων,
την Ελληνική Ακτοφυλακή-Τμήμα Πειραιά , την Ιερά Μητρόπολη Πειραιά,
τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στον Πειραιά (Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων), τις
Υπηρεσίες Δημόσιας και Κοινωνικής Υγείας του Δήμου Πειραιά, το Κέντρο
Διαβούλευσης Γυναικών Πειραιά και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς.

Έρευνα και Συλλογή Δεδομένων
Η έρευνα εστιάζεται στο 2ο και το 5ο δημοτικό διαμέρισμα του Πειραιά
προκειμένου να διαγνώσει τις διαστάσεις της θυματοποίησης και της



ανασφάλειας, καθώς και τη στάση τωνπολιτών απέναντι στην εικόνα της
περιοχής διαμονής τους, σχετικά με θέματα ασφάλειας και την
αποτελεσματικότητα του επίσημου κοινωνικού ελέγχου και δημόσιων
φορέων της αστικής ασφάλειας.

Η εκπαίδευση για τη συλλογή δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, με το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου και την RASS Consultancy Services S.A.

Έναρξη συνεργασίας με τη UIA Expert
Η εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ της εμπειρογνώμονος της UIA για το
BSFS, της κυρίας Edna Peza Ramirez και της κοινοπραξίας,
πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προκλήσεις του
εγχειρήματος μας και μας δόθηκαν πληροφορίες για το πώς να τις
χειριστούμε. Η ομάδα του BSFS προσβλέπει στα επόμενα βήματα μιας
γόνιμης συνεργασίας με την κυρία Peza Ramirez. Η εμπειρία της στον
τομέα της αστικής ασφάλειας θα είναι μια χρήσιμη κατευθυντήρια
γραμμή για την πρόοδο του έργου BSFS.



Kick-Off Meeting @Piraeus
Το kick-off meeting του ευρωπαϊκού έργου BSFS πραγματοποιήθηκε στον
Πειραιά στις 8 Οκτωβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φυσικής
συνάντησης του BSFS, οι συνεργάτες του έργου εξοικειώθηκαν καλύτερα
με τα αντικείμενα και τους στόχους του έργου, παρουσίασαν το προφίλ
τους, την εμπειρία τους και τον ρόλο τους στο έργο. Οι γνώσεις που
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από τη UIA-Αστικές
Καινοτόμες Δράσεις που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 2-3
Οκτωβρίου, κοινοποιήθηκαν και η κοινοπραξία σχεδίασε τις απαντήσεις
στις συστάσεις της UIA.

   

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)

https://www.bsfs-piraeus.eu/


Facebook LinkedIn Twitter Instagram Youtube Email

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

Ακολουθείστε μας
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