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Κοινωνικές & Ενημερωτικές Δρασεις

H Ίδρυση της Μονάδας Ενημέρωσης Θυμάτων

Εγκληματικότητας (ΜΕΘΕ) του Δήμου Πειραιά

Ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα του ερευνητικού Έργου BeSecure-

FeelSecure (BSFS) ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάϊο του 2021 με τη

σύσταση της Μονάδας Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας

(Μ.Ε.Θ.Ε) στο Δήμο Πειραιά. Σκοπός της είναι να παρέχει ολιστική

 



υποστήριξη σε θύματα κάθε τύπου εγκλήματος και στο περιβάλλον τους,

γεγονός το οποίο αποτελεί καινοτόμο δράση για τα ελληνικά δεδομένα.

 

Η Μονάδα ιδρύθηκε στο πλαίσιο του έργου BSFS υπό την καθοδήγηση του

Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) του Παντείου

Πανεπιστημίου και στελεχώνεται από μια έμπειρη διεπιστημονική ομάδα

η οποία απαρτίζεται από : (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, (1) Ψυχολόγο

και (1) Δικηγόρο, υποστηρίζεται επίσης από (2) εθελοντές.

Ηδη στις 21 Ιουλίου 2021, το ΕΑστΕ πραγματοποιήσε με επιτυχία το

πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο προσωπικό της Μονάδας.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν α) ατομική αξιολόγηση από

κοινωνικό λειτουργό, β) συνεδρίες µε ψυχολόγο ή/και κοινωνικό

λειτουργό, γ) παραπομπές σε αρμόδιους φορείς, δ) νομική

συμβουλευτική, ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά µε τα δικαιώματα,

τις διαδικασίες, τους νόμους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες χρήσιμες

πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ποινικής

δικαιοσύνης.

 

Παράλληλα, οι δράσεις της Μ.Ε.Θ.Ε στηρίζεται σε ένα σταθερό δίκτυο

συνεργειών με σημαντικούς φορείς - τόσο θεσμικούς όσο και κοινωνικούς

- του Δ. Πειραιά.



Σεμινάρια Eνημέρωσης & Eυαισθητοποίησης

Mαθητών

Στο πλαίσιο του προγράμματος BSFS, ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με

το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,

την Ελληνική Αστυνομία και τη Space Hellas πραγματοποίησαν τέσσερα

(4) σεμινάρια σε μαθητές γυμνασίων του Πειραιά με θέμα τον «Σχολικό

εκφοβισμό» και τους «Κίνδυνους στον κυβερνοχώρο».

 

Πάνω από 680 μαθητές γυμνασίων του Πειραιά από την 2η και

5η Δημοτική Κοινότητα ενημερώθηκαν για το bullying στο σχολικό

περιβάλλον και τους κινδύνους στο διαδίκτυο.Εμπειρογνώμονες από το «

Χαμόγελο του Παιδιού» και το τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος με τις λεπτομερείς εισηγήσεις και παρουσιάσεις ανέλυσαν τα

θέματα του σχολικού εκφοβισμού και του κυβερνοεγκλήματος.

 

Τα σεμινάρια έλαβαν χώρα τον Μάϊο και τον Ιούνιο του 2021 και στόχο

είχαν να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν

τους μαθητές στα θέματα του εκφοβισμού και της θυματοποίησης στο

σχολικό περιβάλλον και στο διαδίκτυο. Παράλληλα, στόχος τους ήταν να

μειωθεί το αίσθημα ανασφάλειας των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον

και η πρόληψη της θυματοποίησης.

 

Η ιδέα είναι να προσφέρουμε στους νέους ένα ασφαλές περιβάλλον για

κοινωνικοποίηση, ευημερία και ανάπτυξη, με σκοπό να γίνουν  οι

μελλοντικοί πολίτες καθοδηγούμενοι από τις αξίες της ενότητας και της

συλλογικής ευθύνης.

Εκδηλώσεις



Open Info Day |Το BSFS στις “Ημέρες

Θάλασσας”

Η τρίτη εκδήλωση ενημέρωσης του προγράμματος BSFS

πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Ιουνίου 2021 στο πλαίσιο των

εκδηλώσεων “Ημέρες Θάλασσας” ( www.imeresthalassas.gr ) του Δήμου

Πειραιά. Οι διήμερες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πασαλιμάνι, το

οποίο βρίσκεται στο 2ο δημοτικό διαμέρισμα και αποτελεί μια από τις

πιλοτικές περιοχές παρέμβασης του BSFS.

 

Πάνω από 1500 πολίτες και επισκέπτες του Πειραιά ενημερώθηκαν

αναλυτικά για το πρόγραμμα και τους στόχους του. Η συνεχής

ενημέρωση για τις στοχευμένες δράσεις του προγράμματος (ΤοΣΠΠα,

CURiM, αναπλάσεις ευαίσθητων υποδομών κ.α.) αποτέλεσε μια πολύ

καλή ευκαιρία τόσο για την ενδυνάμωση της κοινότητας όσο και για τη

δημιουργία ενός ανοιχτού διαλόγου με τους πολίτες.

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxz4dmJXkSo
https://www.imeresthalassas.gr/


Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης

Μώραλης, η πρόεδρος του ΤοΣΠΠα και Αντιδήμαρχος Δημοτικής

Αστυνομίας, κα. Κυριακή Μπουρδάκου, η Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας –

Προβολής και ΜΜΕ, κα. Ανδριάνα Ζαρακέλη και Αντιδήμαρχοι που

σχετίζονται με τις δράσεις και το αντικείμενο του προγράμματος.

 

Ο Δημάρχος Πειραιά μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για το

BeSecure-FeelSecure (BSFS), τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα

πρόγραμμα για την ασφάλεια στις γειτονιές του Πειραιά, αναφέροντας

χαρακτηριστικά ότι ανάμεσα στις πιο σημαντικές δράσεις πρόληψης είναι

η αναβάθμιση ευαίσθητων υποδομών, όπως είναι οι παιδικές χαρές και η

συνεχής ενημέρωση μαθητών, τοπικών φορέων και επιχειρηματιών σε

θέματα προστασίας.

 

Δείτε ολόκληρη τη δήλωση του Δημάρχου εδώ
 

Μελλοντικές Εκδηλώσεις

Minecraft© - Κλέφτες & Αστυνόμοι στον

Πειραιά

https://www.youtube.com/watch?v=-RAS_N8Nils


Αναφορικά με την τεχνική εξέλιξη του έργου, η αρχική έκδοση της πλατφόρμας
CURiM (κέντρο επιχειρήσεων και mobile app) βρίσκεται στα τελικά στάδια
υλοποίησης. Οι μηχανισμοί άντλησης πληροφορίας από το case management
σύστημα της Αστυνομίας, από τις ανοιχτές διαδικτυακές πηγές και τους BLE
αισθητήρες κλοπής έχουν υλοποιηθεί. Το υποσύστημα υπολογισμού και
αξιολόγησης εγκληματικότητας βρίσκεται κοντά στην τελική του μορφή με την
τεχνική ομάδα να υλοποιεί τους μηχανισμούς απεικόνισης της εγκληματικότητας
και του ρίσκου σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Η υλοποίηση της
εφαρμογής CURiM ακολουθεί αντίστοιχη πορεία. 
 
Μάλιστα, μια πρώτη γεύση από τις υπηρεσίες του CURiM mobile app θα έχετε
την ευκαιρία να πάρετε μέσω του παιχνιδιού Minecraft.
 
Minecraft© - Κλέφτες & Αστυνόμοι στον Πειραιά
 
Ο Δήμος Πειραιά έχει δημιουργήσει το ψηφιακό αντίγραφο της πόλης στο
διάσημο παιχνίδι Minecraft. Σε συνεργασία με την Space Hellas, ο Δήμος
Πειραιά διοργανώνει ένα cyber-physical παιχνίδι "Κλέφτες & Αστυνόμοι"!
 
Το σενάριο του παιχνιδιού εμπλέκει τόσο ανθρώπους του πραγματικού κόσμου
όσο και παίχτες του εικονικού κόσμου του παιχνιδιού. Στον πραγματικό κόσμο
υπάρχουν πολίτες που συμμετέχουν στο παιχνίδι μέσω του CURiM mobile app.
Οι Minecraft players θα έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύουν κλεμμένα
αντικείμενα, τα οποία θα φέρουν ειδικούς Bluetooth αισθητήρες, και να
ενημερώνουν τους κατόχους τους.
 
Στο παιχνίδι αυτό, ένας από τους πολίτες θα παίζει το ρόλο του «κλέφτη». Αυτός
θα κινείται στον Πειραιά με το «κλεμμένο» αντικείμενο και η παρουσία του θα
μεταφέρεται στον εικονικό κόσμο του Minecraft. Οι υπόλοιποι παίκτες θα
προσπαθούν να τον εντοπίσουν στους δρόμους του Minecraft-Πειραιά και να τον
πιάσουν παίρνοντας οδηγίες από τον πραγματικό κόσμο.
 
Δώρα-έκπληξη περιμένουν τους νικητές!
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τα social media του έργου και του
Δήμου Πειραιά.



Πρόσκληση στο Διεθνές Συνέδριο του Efus

για την Ασφάλεια, τη Δημοκρατία και τις

Πόλεις. 20 έως 22 Οκτωβρίου 2021, Νίκαια

Οι εγγραφές είναι ακόμη ανοικτές για το διεθνές συνέδριο του Efus για

την Ασφάλεια, τη Δημοκρατία και τις Πόλεις που θα πραγματοποιηθεί

στη Νίκαια της Γαλλίας μεταξύ 20 και 22 Οκτωβρίου 2021.

 

Διεθνές και διεπιστημονικό, το συνέδριο Ασφάλεια, Δημοκρατία και

Πόλεις διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Forum για την Αστική

Ασφάλεια (Efus) στη Νίκαια. Μοναδική στον τομέα της, αυτή η εκδήλωση

απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με την αστική ασφάλεια:

εκλεγμένους αξιωματούχους, δημoσίες υπηρεσίες, εθνική διοίκηση,

δικαστiκές υπηρεσίες, αστυνομικές αρχές, κοινωνικούς λειτουργούς,

ερευνητές και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των

πολιτών.

 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του

προγράμματος BeSecure-FeelSecure (BSFS) σε όλους τους

ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες.

 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ

https://efus.eu/efusconference2021/about-the-conference-copy/


Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, επισκεφτείτε την

ιστοσελίδα 

Δικτύωση

Η Πρώτη Συνάντηση των Τριών Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων της UIA για την Αστική

Ασφάλεια

Πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου του 2021 η πρώτη κοινή

συνάντηση των τριών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων της UIA που

εργάζονται στον τομέα της αστικής ασφάλειας. Πάνω από 50

συμμετέχοντες από τις πόλεις του Πειραιά, του Tampere και του Τορίνο

συναντήθηκαν διαδικτυακά με στόχο την ανταλλαγή γνώσης σε θέματα

αστικής ασφάλειας.

 

Εκπρόσωποι του BeSecure-FeelSecure (BSFS), του Smart Urban

Security and Event Resilience (SURE) και του 

Community-based urban security (ToNite) παρουσίασαν τα

προγράμματα τους και συζήτησαν κοινές προσεγγίσεις, προκλήσεις και

πρωτοβουλίες σχετικά με την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους, με την

ευεργετική συμμετοχή της Σύμπραξης της Ασφάλειας σε Δημόσιους

Χώρους της Ατζέντας για την Αστική Ασφάλεια για την Ε.Ε (Urban Agenda

partnership for the EU).

 

https://efus.eu/efusconference2021/register/


Συνεργαζόμενοι τα τρία έργα μαζί με τη σύμπραξη Urban Agenda θα

είναι σε θέση να εντοπίσουν συνέργειες μεταξύ των δράσεων τους και να

τα αξιοποιήσουν.

Διαδικτυακή Συνάντηση με τη Σύμπραξη για

την Ασφάλεια σε Δημόσιους Χώρους της

Ατζέντας για την Αστική Ασφάλεια για την ΕΕ

Στις 11 Μαΐου 2021, εκπρόσωποι των τριών προγραμμάτων της UIA για

την αστική ασφάλεια - BeSecure-FeelSecure (BSFS), Smart Urban
Security and Event Resilience (SURE), Community-based urban security
(ToNite) προσκλήθηκαν στην ολομέλεια της συνεδρίασης της Συμπραξης

για την Ασφάλεια σε Δημόσιους Χώρους της  Ατζέντας για την Αστική

Ασφάλεια για την ΕΕ (με συν -επικεφαλής το Ευρωπαϊκό Forum για την

Αστική Ασφάλεια (Efus), την πόλη της Νίκαιας και την πόλη της

Μαδρίτης). Η εκδήλωση ήταν μια καλή αφορμή για να προβληματιστούμε

σχετικά με τις πιθανές συνέργειες μεταξύ των δράσεων της Σύμπραξης

και των δραστηριοτήτων των τριών προγραμμάτων. Επιπλέον, ήταν

επίσης μια σημαντική ευκαιρία για την αύξηση της προβολής του BSFS σε

ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Η Σύμπραξη υλοποιεί επί του παρόντος έξι δράσεις:

- Δράση 1 - Ανάπτυξη του πλαισίου για εργαλείο αυτοαξιολόγησης των

αστικών αρχών.

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/what-urban-agenda-eu.html


- Δράση 2 - Συστάσεις για τη στρατηγική ασφάλειας της ΕΕ,

πολυεπίπεδη, συμμετοχική και καινοτόμο διακυβέρνηση και

χρηματοδότηση.

- Δράση 3 - Αξιολόγηση της εφαρμογής τεχνολογιών τεχνητής

νοημοσύνης (AI).

- Δράση 4 - Ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για την ανάπτυξη

ικανοτήτων σχετικά με τη βιώσιμη αστική ασφάλεια.

- Δράση 5 - Μέτρηση του αντίκτυπου της κοινωνικής συνοχής και της

ένταξης στην ασφάλεια στους δημόσιους χώρους των αστικών και

ημιαστικών περιοχών.

- Δράση 6 - Ανάπτυξη κατευθύνσεων για αρχιτεκτονικό χωροταξικό

σχεδιασμό (ασφάλεια μέσω αστικού σχεδιασμού)

 

Πολλές από αυτές τις ενέργειες συσχετίζονται με τις δραστηριότητες και

τα αποτελέσματα του BSFS, π.χ. βασικές δράσεις αξιολόγησης και Δράση

1; σεμινάρια για την προστασία της αγοράς σε τοπικούς επιχειρηματίες

και Δράση 4; κοινωνικές παρεμβάσεις και Δράση 5; Χωρικές

παρεμβάσεις (CPTED) και Δράση 6.

 

Όσον αφορά αυτές τις πιθανές συνέργειες, το BSFS παρουσίασε τους

βασικούς στόχους και τις κύριες δραστηριότητες του. Η ανταλλαγή που

ακολούθησε τις παρουσιάσεις (BSFS, ToNite, SURE) επέτρεψε στους

συμμετέχοντες να συζητήσουν τις πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας με την

Σύμπραξη. Ως λογική συνέχεια αυτής της ανταλλαγής, τον Ιούλιο του

2021, η Unione Romagna Faentina, ηγέτης της Δράσης 4, οι εκπρόσωποι

του BSFS και του Efus οργάνωσαν μια διαδικτυακή συνάντηση

ανταλλαγής ιδεών σχετικά με την εκπόνηση πιθανών δραστηριοτήτων

ανάπτυξης και κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου BSFS.



Ευκαιρίες Χρηματοδότησης της ΕΕ για τις

Τοπικές & Περιφερειακές Αρχές στον Τομέα

της Αστικής Ασφάλειας

Στο πλαίσιο της Δράσης 2 («Συστάσεις σχετικά με τη στρατηγική

ασφάλειας της ΕΕ, πολυεπίπεδη, συμμετοχική και καινοτόμο

διακυβέρνηση και χρηματοδότηση»), της Δράσης 4 («Ανάπτυξη

εκπαιδευτικού σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων για ολοκληρωμένη

βιώσιμη αστική ασφάλεια») και της Σύμπραξης για την Ασφάλεια στους

Δημόσιους Χώρους της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Forum για την Αστική

Ασφάλεια (Efus) διοργάνωσε στις 25 Ιουνίου 2021 ένα διαδικτυακό

συνέδριο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα της

αστικής ασφάλειας, οι οποίες αφορούν τις τοπικές και περιφερειακές

αρχές για την οικονομική περίοδο 2021-2027.

 

Με γνώμονα τους στόχους του διαδικτυακού συνεδρίου, δόθηκε στους

συμμετέχοντες μια επισκόπηση της οικονομικής περιόδου

προγραμματισμού της ΕΕ για το 2021-2027. Στη συνέχεια

παρουσιάστηκαν οι διαφορετικοί τύποι κεφαλαίων (π.χ. διαρθρωτικά και

τομεακά). Επιπλέον, με βάση τα (προκαταρκτικά ή τελικά) αποτελέσματα

των έργων που ξεκίνησαν στο πλαίσιο της προηγούμενης οικονομικής

περιόδου (2014-2020), παρουσιάστηκαν συστάσεις καθώς και συμβουλές



για την εκπόνηση και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της

ΕΕ.

 

Το Έργο το έργο BeSecure-FeelSecure (BSFS) παρουσιάστηκε στους

συμμετέχοντες ως παράδειγμα του «καινοτόμου και μοναδικού του

χαρακτήρα» . Επισημάνθηκε ότι ο καινοτόμος χαρακτήρας του

προγράμματος έγκειται στην ολιστική του προσέγγιση: την ανάπτυξη

εργαλείων και στρατηγικών που θα χρησιμοποιηθούν τόσο στο φυσικό

όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου να ενισχυθεί η αστική

ασφάλεια παρέχοντας ένα πλαίσιο για την πρόληψη και τη βελτίωση της

παραβατικότητας.

 

Το συνέδριο αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για την προβολή του έργου και

την επικοινωνία των βασικών πτυχών του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δημοσιεύσεις

Το 1ο BSFS Journal: Επισκόπηση του Πρώτου

'Ετους Εφαρμογής

https://uia-initiative.eu/en/news/be-secure-feel-secure-journal-1-get-update-about-piraeus-project-safe-cities
https://efus.eu/tag/bsfs-en/


Στο άρθρο παρουσιάζεται μια κριτική επισκόπηση του πρώτου έτους

εφαρμογής (2020-2021) του έργου Be Secure Feel Secure (BSFS) από τη

σκοπιά της BSFS UIA expert, κας. Edna Peza Ramirez. Καταγγράφεται η

πρόοδος του έργου σε σχέση με 7 προκλήσεις: ηγεσία, δημόσιες

συμβάσεις, οργανωτικές ρυθμίσεις, συμμετοχική προσέγγιση,

παρακολούθηση & αξιολόγηση και επικοινωνία με τους δικαιούχους.

 

Το BSFS προτείνει τρία κύρια μέτωπα δράσης: μια ψηφιακή πλατφόρμα,

ένα σώμα συνεργασίας και κοινωνικο-χωρικές δράσεις. Αυτά τα τρία

μέτωπα δράσης αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για την καλύτερη

κατανόηση των προβλημάτων ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. 

 

Καθ 'όλη τη διάρκεια αυτού του πρώτου έτους, το επίκεντρο ήταν η

ανάπτυξη της ψηφιακής αρχιτεκτονικής, η διευκόλυνση της δημοτικής

συνεργασίας μεταξύ τμημάτων και οι τεχνολογικές υποδομές για την

αντίληψη της ασφάλειας στην πόλη. Καθ 'όλη τη διάρκεια της

διαδικασίας, πραγματοποιήθηκαν κοινωνικές δράσεις. Τέλος, έχουν τεθεί

τα σημεία εκκίνησης για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης

της εικόνας του αστικού περιβάλλοντος.

 

Καντε click στην εικόνα και διαβάστε το άρθρο. 

"Sharing Knowledge Across Projects on Urban
Security"

https://uia-initiative.eu/en/news/sharing-knowledge-across-projects-urban-security


Διαβάστε στο άρθρο που υπογράφει η UIA expert για το BSFS, κα. Edna

Peza Ramirez για την πρώτη συνάντηση ανάμεσα στα τρία ευρωπαϊκά

προγράμματα της UIA για την αστική ασφάλεια.

 

Τον Απρίλιο του 2021, μέλη των ομάδων των τριών ευρωπαϊκών

προγραμμάτων για την αστική  ασφάλεια της UIA, συναντήθηκαν

διαδικτυακά για πρώτη φορά: BeSecure-FeelSecure (BSFS) - Πειραιάς,

Smart Urban Security and Event Resilience (SURE) - Τάμπερε και 

Community-based urban security (To-Nite) - Τορίνο. Διαφορετικές

πόλεις, διαφορετικά πλαίσια και ένα κοινό θέμα: αστική ασφάλεια στις

ευρωπαϊκές πόλεις. Κάθε έργο έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα, στόχους

και προκλήσεις. Υπάρχουν σημεία στα οποία τα έργα συγκλίνουν και

ακόμη και όπου τα έργα διαφέρουν, υπάρχουν διδάγματα προς

συζήτηση. 

 

Οι εμπειρογνώμονες της UIA σε καθένα από αυτά τα έργα, συζητήσαμε

τις ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των έργων. 

Τι μπορεί να φέρει κάθε έργο στο τραπέζι
 

Καντε click στην εικόνα και διαβάστε το άρθρο. 

Πολυσέλιδο Αφιέρωμα για το BeSecure-

FeelSecure (BSFS)  στο Περιοδικό Security

https://www.securitymanager.gr/diacheirisi-astikis-asfaleias-ston-peiraia-ergo-besecure-feelsecure/1-317/
https://uia-initiative.eu/en/news/sharing-knowledge-across-projects-urban-security
https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/tampere
https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/turin-call4
https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/turin-call4


Manager

Το Security Manager, το μεγαλύτερο περιοδικό για την ασφάλεια στη

χώρα, φιλοξενεί ένα εκτενές αφιέρωμα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

BeSecure-FeelSecure (BSFS) με θέμα τη «Διαχείριση της Αστικής

Ασφάλειας στον Πειραιά» αναδεικνύοντας όλες τις πτυχές του

προγράμματος, τις καινοτόμες λύσεις ενίσχυσης της αστικής ασφάλειας

και τον ρόλο της τεχνολογίας στην πρόληψη της παραβατικότητας. 

 

Στο 5-σέλιδο αφιέρωμα αναλύεται πώς η Δημοτική Αρχή του Πειραιά

αποσκοπεί να αποκτήσει μια ολιστική θεώρηση της πραγματικής

κατάστασης ασφάλειας στην πόλη - να βελτιώσει και να διατηρήσει σε

υψηλό επίπεδο το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και την εμπιστοσύνη

τους στις αρμόδιες αρχές - καθώς και να αυξήσει την κοινωνική συνοχή,

στοχεύοντας στην συμμετοχική πρόληψη της αστικής παραβατικότητας.

 

Το άρθρο υπογράφουν ο τεχνικός υπεύθυνος του BSFS κ. Μάριος

Ζαχαριάς από τη Space Hellas και η υπεύθυνη επικοινωνίας του

προγράμματος από το Δήμο Πειραιά κα. Δήμητρα Κουνάβη.

 
Καντε click στην εικόνα και διαβάστε το άρθρο. 
 

Προωθητικό Υλικό 



Το Προωθητικό Βίντεο
Το βίντεο προώθησης του BSFS, μεταξύ άλλων διαφημιστικών υλικών,

έρχεται να αυξήσει τις δυνατότητες επικοινωνίας του έργου προς τους

δικαιούχους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους σχετικούς

ενδιαφερόμενους φορείς, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κ.λπ.

 

Το παραγόμενο βίντεο προώθησης εισάγει τα βασικά μηνύματα του

οράματος BSFS, περιγράφει και προωθεί τις δράσεις BSFS και καλεί τους

μελλοντικούς δυνητικούς χρήστες της εφαρμογής CURiM.

 

Το βίντεο προώθησης του BSFS θα προβληθεί σε δράσεις επικοινωνίας

και διάδοσης του έργου, όπως εκδηλώσεις, καμπάνιες στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ., με στόχο να ενισχυθεί η προβολή του έργου

στους πιθανούς χρήστες και το ευρύτερο κοινό.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9J5PVLIwcMc


Ενημερωτικά Φυλλάδια

Το BSFS εφαρμόζει καινοτόμες πρωτοβουλίες με σημαντικό όφελος για

την κοινότητα στην πόλη του Πειραιά. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα

πλεονεκτήματα της σωστής διάδοσης τέτοιων πρωτοβουλιών,

προκειμένου να ενισχυθούν τα αποτελέσματα του έργου BSFS.

 

Τα ενημερωτικά φυλλάδια του προγράμματος είναι ένα από τα κύρια

εργαλεία επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια

εκδηλώσεων με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Παρουσιάζουν τους

βασικούς στόχους του προγράμματος και των δράσεων του, όπως το

Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα), την εφαρμογή

CURiM, τις αναπλάσεις παιδικών χαρών, τη νέο-ιδρυθείσα Μονάδα

Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (ΜΕΘΕ) κ.α.

 

Η έντυπη έκδοση των διαφημιστικών φυλλαδίων θα κυκλοφορήσει στις

εκδηλώσεις του έργου και θα διανεμηθεί επίσης στους πολίτες που

επισκέπτονται το Δημαρχείο Πειραιά και τη Μονάδα Ενημέρωσης

Θυμάτων Εγκληματολογίας του Δήμου Πειραιά.

 



Η Αφίσα του Προγράμματος
Η αφίσα του BSFS είναι ένα από τα κύρια εργαλεία επικοινωνίας που θα

χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων του προγράμματος για τη

δημιουργία θετικών αποτελεσμάτων επικοινωνίας όχι μόνο στους

άμεσους ενδιαφερόμενους του έργου, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

 

Σκοπός των αφισών είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το έργο

και την πρωτοβουλία Urban Innovative Actions Initiative (UIA), με σαφή

και απλό τρόπο.

 

Η αφίσα του έργου έχει τοποθετηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του

Δημαρχείου Πειραιά καθώς και σε άλλα δημοτικά κτίρια. Έχει επίσης

τοποθετηθεί σε κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης κατά την

περίοδο της Εναρκτήριας Εκδήλωσης του προγράμματος καθώς και στον

εξωτερικό του χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που φιλοξένησε την

εκδήλωση.



 

  

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 Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης μέσω της Πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions βάσει του αριθμού
συμφωνίας επιχορήγησης UIA04-274.

Ακολουθήστε μας
  

https://www.facebook.com/BeSecureFeelSecure/
https://www.linkedin.com/company/bsfs-piraeus/
https://twitter.com/BSFS_Piraeus/
https://www.instagram.com/bsfs_piraeus/
https://www.youtube.com/channel/UCZvkTg9UmC7p7Er6v0jt3PA
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https://www.bsfs-piraeus.eu/
https://piraeus.gov.gr/be-secure-feel-secure/
https://easte.panteion.gr/index.php/en-gb/activities/research
https://seclab.cs.unipi.gr/
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/el/
https://efus.eu/tag/bsfs-en/
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