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Χωρικές Παρεμβάσεις

Οκτώ παιδικές χαρές ανακατασκευάστηκαν
πλήρως στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Be Secure – Feel Secure

(BSFS) ανακαινίστηκαν οκτώ παιδικές χαρές στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα

αλλάζοντας πλήρως την εικόνα τους.
 

 
Oι παρεμβάσεις που υλοποιούνται ακολουθούν το
μοντέλο CPTED "Πρόληψη του Εγκλήματος μέσω του

 



Περιβαλλοντολογικού Σχεδιασμού" και έχουν στόχο την αναβάθμιση και τη
λειτουργική αποκατάστασή τους. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
ασφαλέστερες εγκαταστάσεις, τοποθέτηση νέων οργάνων
και εξοπλισμού, καλύτερο φωτισμό και φυσικές περιφράξεις (smart
fencing), ενώ υπάρχει πρόβλεψη για χρήση και από παιδιά με ειδικές
ανάγκες.

Δράσεις/Εκδηλώσεις

Minecraft© - Κλέφτες & Αστυνόμοι στον

Πειραιά

Το BeSecure-FeelSecure(BSFS) καινοτομεί για ακόμη μια φορά μέσα από
την εφαρμογή πρωτοποριακών ψηφιακών δράσεων. Ο Δήμος Πειραιά σε
συνεργασία με τον εταίρο του  Space Hellas, διοργάνωσε ένα
διαδικτυακό παιχνίδι «Κλέφτες και Αστυνόμοι» για μικρούς και μεγάλους
στη διάσημη πλατφόρμα παιχνιδιών Minecraft.
 
Η καινοτομία του συγκεκριμένου εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι
το παιχνίδι διεξήχθη παράλληλα σε πραγματικό και σε ψηφιακό
περιβάλλον!

https://www.youtube.com/watch?v=-3R2ne79oN4


 
Στόχος της ψηφιακής δράσης ήταν η πρώτη προσομοίωση της alpha
έκδοσης της εφαρμογής CURiM – που αναπτύσσεται στα πλαίσια του
προγράμματος BSFS – και η ευαισθητοποίηση των νέων για θέματα που
αφορούν την πρόληψη της παραβατικότητας και την ενίσχυση της
συλλογικής ευθύνης μέσα από την χρήση της τεχνολογίας και του χώρου
του video gaming.
 

Διαδικτυακό σεμινάριο σε εμπόρους του
Πειραιά με θέμα την «Αστεακή Ασφάλεια»
Ο Δήμος Πειραιά και το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας
( ΕΑστΕ ) του Παντείου Πανεπιστημίου, συνδιοργάνωσαν ένα
διαδικτυακό σεμινάριο σε καταστηματάρχες του Πειραιά με
θέμα: «Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση Καταστηματαρχών Πειραιά
σε ζητήματα Αστεακής Ασφάλειας και Υποστήριξης Θυμάτων».
 
Η εκδήλωση εκκίνησε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Πειραιά κ.
Γιάννη Μώραλη, του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/


κ. Κώστα Κατσαφάδου και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ.
Ελευθέριου Οικονόμου. 
 
Συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, η
πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας,
εκπρόσωποι της Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και
εκπρόσωποι σχετικών φορέων της πόλης, οι οποίοι μίλησαν για θέματα
που απασχολούν τους επιχειρηματίες της πόλης.
 
Το περιεχόμενο των ομιλιών και τα πορίσματα της διαγνωστικής έρευνας
θυματοποίησης του ΕαστΕ, η οποία διενεργήθηκε σε πάνω από 100
καταστηματάρχες του Δήμου αποτέλεσαν το έναυσμα για τη συζήτηση. 
 
Η εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών καταστημάτων του Πειραιά για θέματα
αστεακής ασφάλειας, προκειμένου να μειωθεί το αίσθημα ανασφάλειας
στην αγορά και τις επιχειρήσεις.

Το BSFS συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο  του
Europe Direct Piraeus
To πρόγραμμα συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πληροφόρησης του Δήμου Πειραιά Europe Direct Piraeus με στόχο τη
συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεχή και έγκαιρη

https://europedirectpiraeus.gr/


ενημέρωση για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή 'Ένωση και ιδιαίτερα
για θέματα της Ατζέντας της ΕΕ στον τομέα της Αστικής Ασφάλειας.  
 
Το BSFS παρουσιάστηκε στην επίσημη εκδήλωση έναρξης της λειτουργίας
του Europe Direct Piraeus τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά , καθώς αποτελεί ένα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα
του Δήμου για στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων αστικής
ασφάλειας και παράλληλα προωθεί το ψηφιακό μετασχηματισμό.
 
Τον Δεκέμβριο του 2021, το BSFS και το Europe Direct Piraeus
συνδιοργάνωσαν μια εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα: «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός στον Δήμο Πειραιά» στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη - Βlue/lab και
απευθύνθηκαν σε εξειδικευμένους επαγγελματίες τεχνολογίας και
πληροφορικής από τον ιδιωτικό τομέα.
 
Ο τεχνικός υπεύθυνος του BSFS από τη Space Hellas κ. Μάριος Ζαχαριάς,
παρουσίασε την «Συνεργατική Πλατφόρμα Διαχείρισης Αστικών Κινδύνων
-CURiM» και παράλληλα αναφέρθηκε στην υλοποίηση ενός διαδικτυακού
παιχνιδιού «Κλέφτες και Αστυνόμοι» στη διάσημη πλατφόρμα παιχνιδιών
Minecraft, όπου έγινε και η πρώτη προσομοίωση του CURiM mobile app.
Ένα cyber-physical παιχνίδι που διεξήχθη παράλληλα στους ψηφιακούς
και πραγματικούς δρόμους του Πειραιά.  

Συνέδρια

https://www.facebook.com/hashtag/bsfs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZf0wsO2rLu2AfiscL_KnnatDRObgjqZ0k1E5dBHS0zfD2N5eBtRxmLBl2u04T9-cJt6lFITnocxIQZlDORaQ2uj6jc2RmvopjpUxTMb0nx5Tj7H3KTzVxNin0urVeRmSHt1HhpP0fIkvbs-oOYs0wRyYJn3cvCFOSffxpnkyMcQ&__tn__=*NK-R


Tο ευρωπαϊκό πρόγραμμα BeSecure-
FeelSecure (BSFS) στο 9o Συνέδριο Security
Project 2022
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα BeSecure-FeelSecure (BSFS) του Δήμου
Πειραιά συμμετείχε στο 9o Συνέδριο Security Project, το οποίο
διοργάνωσε η Smart Press  και το περιοδικό Security Manager στο 
ξενοδοχείο «Divani Caravel» στις 18 Μαρτίου 2022.
 
Το BSFS παρουσιάστηκε ως παράδειγμα καινοτομίας για την ολιστική
διαχείριση της αστικής ασφάλειας στον Δήμο Πειραιά και σηματοδότησε
την έναρξη της συζήτησης στην ενότητα «Υλοποίηση Έργων
Ασφάλειας και Προστασία Κρίσιμων Υποδομών και Έξυπνων Πόλεων, με
Στρατηγικές Αξιοποίησης Σύγχρονων Τεχνολογιών».
 
Ο τεχνικός υπεύθυνος του BSFS από τη Space Hellas κ. Μάριος
Ζαχαριάς, παρουσίασε το «έξυπνο» εργαλείο της «Συνεργατικής
Πλατφόρμας Διαχείρισης Αστικών Κινδύνων»- «CURiM». Ένα εργαλείο, το
οποίο επιτρέπει τη συλλογή και την αξιοποίηση δεδομένων για την
ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και πρακτικών αντιμετώπισης των απειλών
σε φυσικό και ψηφιακό επίπεδο. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dMICh8bMS2Q
https://securityproject.gr/
https://www.securitymanager.gr/


Η Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
(ΤοΣΠΠα) Πειραιά κα Κυριακή Μπουρδάκου, ανέπτυξε τις μεθόδους και
τα εργαλεία που αξιοποιεί ο Δήμος Πειραιά για τη χάραξη μιας
κοινωνικής αντιεγκληματικής πολιτικής με κύριους πυλώνες την
πρόληψη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση.
 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας κ. Τάσος
Μαρκαριάν μίλησε για το ζήτημα της ασφάλειας και για τις καινοτόμες
παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο αστικό περιβάλλον του Πειραιά, μέσω
του προγράμματος BeSecure-FeelSecure (BSFS).
 
Το συνέδριο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία διάδοσης του Έργου,
καθώς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα forum ασφάλειας στην Ελλάδα
και συγκέντρωσε πάνω από 500 εξειδικευμένους επαγγελματίες
ασφάλειας και προστασίας του ιδιωτικού και δημόσιού τομέα.
 

10o Smart Cities Conference



Στις 10 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το 10ο Smart Cities Conference 2022,
που φιλοξένησε 38 ομιλητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα καθώς και
προμηθευτές σχετικών τεχνολογιών & λύσεων.
 
O Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, συνομίλησε σε πάνελ με τον
Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και Δήμαρχους
άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας για «έξυπνες» πρακτικές και λύσεις
που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και την προσβασιμότητά
τους στις υπηρεσίες.
 

Ο κ. Μώραλης  αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Be
Secure Feel Secure, το οποίο υλοποιείται στον Δήμο Πειραιά και
αναπτύσσει «έξυπνες» λύσεις και πρακτικές διαχείρισης αστικής
ασφάλειας. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά στη δημιουργία της Συνεργατικής
Πλατφόρμας Διαχείρισης Αστικών Κινδύνων – CURiM, μια ηλεκτρονική
πλατφόρμα συλλογής και αξιολόγησης απειλών για την αποτροπή της
παραβατικότητας στην πόλη.
 
Επίσης ο κ. Δημήτρης Μπακάκος, General Manager της SingularLogic
(εταίρου του BSFS) σε ομιλία του με θέμα: ‘Η «'Έξυπνη Πόλη» που
οραματίζεστε, είναι εδώ! αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ως παράδειγμα
καινοτομίας για τη βελτίωση της ασφάλειας στην πόλη του Πειραιά τόσο
σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο.
 

https://www.smartcitiesconference.gr/


9η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής
Περιφερειών και Πόλεων
Η 9η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων, που
συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και την
Περιφέρεια Sud (FR) υπό τη γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία μεταξύ 3 και 4 Μαρτίου 2022. Η
εκδήλωση ήταν μια δεύτερη ανοιχτή ημέρα ενημέρωσης σε επίπεδο ΕΕ, μετά το
διεθνές συνέδριο του Efus για την Ασφάλεια, τη Δημοκρατία και τις Πόλεις
(2021).
 
Το έργο BSFS παρουσιάστηκε στο περίπτερο του Efus με φυλλάδια
επικοινωνίας και δώρα (π.χ. σημειωματάρια, μάσκες κ.λπ.). Επιπλέον, το έργο
παρουσιάστηκε στους ενδιαφερόμενους από την ομάδα του διεθνούς
οργανισμού και εταίρου του προγράμματος Efus.
 
Η αυτοπροσώπως παρουσία συμπληρώθηκε από μια εικονική. Ως εκ τούτου,
προκειμένου να πολλαπλασιαστεί η προβολή του BSFS, το προωθητικό βίντεο
του έργου παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του εικονικού εκθεσιακού χώρου της
Συνόδου Κορυφής. Αυτή η διαδικτυακή έκθεση καλωσόρισε περισσότερους από
50 εκθέτες.
 
Τα βασικά θέματα της φετινής Συνόδου Κορυφής ήταν τα ακόλουθα: κοινωνικές
προκλήσεις, συνοχή και ανάκαμψη, δημοκρατία και συμμετοχή των νέων. Όλα
αυτά τα συνδεδεμένα θέματα ήταν πολύ σχετικά με το BSFS που προωθεί μια
ολιστική προσέγγιση για την αστική ασφάλεια.
 
Το 'Εργο BSFS και το συνεργαζόμενο security έργο της UIA SURE (FI),
συζητήθηκαν επίσης περαιτέρω με έναν Δημοτικό Σύμβουλο του Τάμπερε.
 
Αυτή η εκδήλωση ήταν μια καλή ευκαιρία για την ενίσχυση της προβολής του
'Εργου, την επικοινωνία σχετικά με τις δραστηριότητές του και τη διάδοση των
ενδιάμεσων αποτελεσμάτων του σε επίπεδο ΕΕ .

http://the%20virtual%20fair%20of%20the%209th%20european%20summit%20of%20regions%20and%20cities%20is%20now%20open%21%20%28europa.eu%29/
https://suretampere.fi/


Το BSFS στο διεθνές συνέδριο του Efus
«Ασφάλεια, Δημοκρατία και Πόλεις 2021»
στη Νίκαια της Γαλλίας
Το 'Εργο BeSecure-FeelSecure εκπροσωπήθηκε από την κοινοπραξία του
στο διεθνές συνέδριο «Ασφάλεια, Δημοκρατία και Πόλεις 2021»  που
διοργάνωσε ο εταίρος του προγράμματος Efus στη Νίκαια της Γαλλίας,
μεταξύ 20 και 22 Οκτωβρίου 2021.
 
Το Συνέδριο ήταν μια σημαντική ευκαιρία επικοινωνίας και διάδοσης για
το έργο καθώς συγκέντρωσε περίπου 700 συμμετέχοντες από 140 τοπικές
και περιφερειακές αρχές, ΜΚΟ, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών και άλλων
συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργα.
 
Παράλληλα διάφορες δράσεις πραγματοποιήθηκαν με την ενεργό
συμμετοχή του BSFS:
 
Διοργανώθηκε ένα γεύμα εργασίας με άλλα έργα ασφάλειας UIA ToNite
και SURE καθώς και με εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για να μοιραστούν εμπειρίες σχετικά με την κατάσταση των
τριών έργων.
 
Το έργο BSFS παρουσίασε επίσης τη μεθοδολογία και τα καινοτόμα
εργαλεία του, κυρίως για την αξιολόγηση των συναισθημάτων
ανασφάλειας των πολιτών στο πλαίσιο του εργαστηρίου "Γνωρίστε το

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/to-besecure-feelsecure-bsfs-sto-diethnes-synedrio/
https://tonite.eu/en/
https://suretampere.fi/


πρόβλημά σας για να λύσετε το πρόβλημά σας: καινοτόμα εργαλεία
και μέθοδοι αντιμετώπισης προκλήσεων αστικής ασφάλειας"
 
Κατά τη διάρκεια μιας ειδικής συνεδρίας εστίασης παρουσιάστηκε επίσης
το εργαλείο Συνεργατικής Διαχείρισης Αστικού Κινδύνου (CURiM) του
έργου.
 
Ένας τομέας στον οποίο η ολιστική προσέγγιση και οι καινοτόμες
πρακτικές που προωθούνται από την BSFS μπορούν να είναι ιδιαίτερα
χρήσιμες είναι ο τουρισμός. Ως εκ τούτου, η Αντιδήμαρχος Κυριακή
Μπουρδάκου, Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της
Εγκληματικότητας, συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα: "Η πρόκληση της
προώθησης του ασφαλούς και βιώσιμου αστικού τουρισμού".
 
Επιπλέον, το BSFS είχε επίσης εκθεσιακό περίπτερο και τις τρεις ημέρες
του συνεδρίου.

Το Eργαστήριο Αστεακής
Εγκληματολογίας στο διαδικτυακό
συνέδριο EUROCRIM

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/the-statistical-analysis-mapping-of-the-2nd-and-5th-municipal-departments-in-piraeus/


Το Eργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
συμμετείχε στο 21o ετήσιο διαδικτυακό συνέδριο EUROCRIM το οποίο
διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληματολογίας στις 8-10
Σεπτεμβρίου 2021.
 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου η Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου,
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Μιμής και ο Δρ. Δημήτριος
Καλαμάρας πραγματοποίησαν εισήγηση με θέμα:  «Στατιστική ανάλυση
και χαρτογράφηση των παραγόντων που σχετίζονται με την
ανασφάλεια και το φόβο του εγκλήματος των κατοίκων της πόλης του
Πειραιά» κατά τη συνεδρία «Νυχτερινή ζωή, χρήση γης και έγκλημα» στο
πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Εγκληματολογίας με θεματική «Χώρος, Τόπος και Έγκλημα». 
 
Επίσης, η Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, η Δρ. Ελένη
Κοντοπούλου και η Υπ. Δρ. Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου συμμετείχαν
στη συνεδρία «Θυματοποίηση και φόβος του εγκλήματος: Αντιλήψεις και
πρόληψη» πραγματοποιώντας εισήγηση με θέμα «Θύματα εγκληματικών
ενεργειών και αστεακή ασφάλεια: η περίπτωση του προγράμματος
BeSecure-FeelSecure στο Δήμο Πειραιά». 
 
Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε γόνιμος διάλογος
με ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους εισηγητές και λοιπούς
συμμετέχοντες σε ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας αλλά και σε
ζητήματα σχετικά με την υποστήριξη των θυμάτων εγκληματικών
ενεργειών και την αστεακή ασφάλεια γενικότερα.
 

Βραβεύσεις

https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/
https://eurocrim2021.secure-platform.com/a


Το BeSecure-FeelSecure ανάμεσα στους
νικητές των φετινών βραβείων Impact BITE
Awards
Μια μεγάλη τιμητική διάκριση απέσπασαν εκπρόσωποι της κοινοπραξίας

του BeSecure-FeelSecure (BSFS): Space Hellas, SingularLogic και ο

Δήμος Πειραιά στα φετινά Impact BITE Awards, στην κατηγορία « Έργα

& Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» υποκατηγορία «Δήμοι /

Περιφέρειες / Smart Cities» 

 

 Συγκεκριμένα στα Impact BITE Awards 2021, τα οποία αποτελούν τον πιο

σημαντικό θεσμό επιβράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην

Ελλάδα, η πρωτοβουλία «CURiM Πλατφόρμα Συνεργατικής Διαχείρισης

Αστικών Κινδύνων» του Ευρωπαϊκού Έργου BeSecure-FeelSecure (BSFS)

απέσπασε το βραβείο “Silver” .

 

 H ψηφιακή πλατφόρμα «CURiM» αναπτύσσεται στα πλαίσια του

ευρωπαϊκού έργου BSFS και επιτρέπει τη συλλογή και την αξιολόγηση

απειλών τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο. Οι τοπικοί φορείς

για θέματα ασφάλειας στην πόλη θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις

παραγόμενες πληροφορίες, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την

πρόληψη του εγκλήματος και της παραβατικότητας. 

 



 Το βραβείο αυτό αποτελεί μία ακόμη αναγνώριση της προσπάθειας των

εταίρων του BSFS για τη σύγχρονη διαχείριση των θεμάτων τεχνολογίας

με στόχο τη βελτίωση της αστικής ασφάλειας και την πρόληψη της

παραβατικότητας.
 

 

Μεθοδολογία

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στα μέλη του

Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της

Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) Πειραιά

Στις 21 Μαρτίου, το «Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια – Efus»
διοργάνωσε ένα διαδικτυακό σεμινάριο για τα μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας του Δήμου Πειραιά για να
παρουσιάσει τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής προσέγγισης του
Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια στην αστική ασφάλεια.
 
Αυτό αποτελείται από πέντε στοιχεία: (1) έλεγχος ασφάλειας - η βάση για
οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, που σημαίνει εκμάθηση, κατανόηση
και ανάλυση στοιχείων της τοπικής κατάστασης ασφάλειας. (2)
στρατηγική - που συνεπάγεται τη μετάφραση των πορισμάτων του
ελέγχου σε στόχους και στόχους. (3) δράση - που σημαίνει τη
διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης και τη διασφάλιση της

https://efus.eu/


αποτελεσματικής εφαρμογής του. (4) αξιολόγηση που συνεπάγεται
αξιολόγηση της εφαρμογής και του αντίκτυπου της δράσης· και (5)
κινητοποίηση και συμμετοχή - συμμετοχή σε μια συνεχή προσπάθεια για
τη συμπερίληψη όλων των ενδιαφερομένων και την προώθηση
συμμετοχικών διαδικασιών.
 
Προκειμένου να παράσχει στους συμμετέχοντες συγκεκριμένα, πρακτικά
παραδείγματα, κυρίως όσον αφορά την πρώτη και απαραίτητη φάση
ελέγχου, η ομάδα Efus παρουσίασε τη μεθοδολογία και εργαλειοθήκη
τοπικής επιθεώρησης πόλωσης του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ
έργου BRIGDE και τα πέντε στάδια του εργαλείου αξιολόγησης
τρωτότητας ως τέθηκε σε λειτουργία στο πλαίσιο του εξίσου
συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου SECU4ALL.
 
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
παράσχουν στους διοργανωτές τα σχόλιά τους και τις συστάσεις τους
μέσω ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης (που εκπονήθηκε στο πλαίσιο
της Δράσης 4 της Σύμπραξης για την Ασφάλεια σε Δημόσιους Χώρους της
Αστικής Ατζέντας για την ΕΕ).
 

Δημοσιεύσεις 

https://efus.eu/tag/bridge-en/
https://efus.eu/secu4all-en/


Διαβάστε στα άρθρα που ακολουθούν ,την πρόοδο εργασιών του Be
Secure Feel Secure (BSFS) από τη σκοπιά της UIA expert για το BSFS,
κας. Edna Peza Ramirez:

Be Secure Feel Secure – Journal 2: get an update about the project
for holistic security in Piraeus
Citizen participation: empowering city dwellers to make cities safer
Zoom in 1 - Crime Victims Information Unit

  

Επισκεφτείτε το Web Site μας

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

https://www.uia-initiative.eu/en/news/be-secure-feel-secure-journ
https://www.bsfs-piraeus.eu/articles/citizen-participation-empowering-city-dwellers-to-make-cities-safer/
https://www.uia-initiative.eu/en/news/zoom-1-crime-victims-information-unit
https://www.bsfs-piraeus.eu/
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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
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