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Σεπτέμβριος 2022
Χωρικές Παρεμβάσεις

Οκτώ παιδικές χαρές αναβαθμίστηκαν
πλήρως στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα
Τα έργα ανάπλασης οκτώ παιδικών χαρών στην 'E δημοτική κοινότητα του
Δήμου Πειραιά ήταν ανάμεσα στις σημαντικότερες παρεμβάσεις του Be Secure –
Feel Secure (BSFS). Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε ένα από τα πιο
πυκνοκατοικημένα διαμερίσματα της πόλης με στόχο την ενίσχυση της αστικής
ασφάλειας και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, μέσω του
περιβαλλοντολογικού σχεδιασμού.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωραϊσμός Σχολικών Κτιρίων
Μια σειρά παρεμβάσεων βάσει του σύγχρονου μοντέλου CPTED
(«Πρόληψη του Εγκλήματος Μέσω του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού»)
υλοποιήθηκαν σε έξι σχολικές εγκαταστάσεις του Πειραια. Οι
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ενίσχυση των περιφράξεων
με ψηλότερα κιγκλιδώματα και πόρτες εισόδου καθώς και εξωραϊσμό
των εξωτερικών επιφανειών με αφαίρεση graffiti κ.α.
Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Ημέρα Ενημέρωσης & παρουσίαση 4
νέων περιπολικών & 2 μοτοσικλετών της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά
Με τέσσερα νέα περιπολικά και δύο μοτοσικλέτες ενισχύθηκε ο στόλος
της Ελληνικής Αστυνομίας στον Πειραιά, στο πλαίσιο του καινοτόμου
προγράμματος για την αστική ασφάλεια BeSecure–FeelSecure (BSFS). Η
παρουσίαση των νέων οχημάτων της Αστυνομίας καθώς και η ενημέρωση
των πολιτών για το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο
του Δημοτικού Θεάτρου, από την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά.
Διαβάστε περισσότερα

Events

2nd Sport Event
H 2η δοκιμή της εφαρμογής CURiM πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των
Ημερών Θάλασσας – ένα από τα πιο δημοφιλή φεστιβάλ που λαμβάνει
χώρα στην καρδιά της πόλης – προσεγγίζοντας και κινητοποιώντας
διαφορετικές ομάδες ως πιθανούς χρήστες της εφαρμογής. Με αυτό το
σκοπό διεξήχθησαν 3 διαφορετικές αθλητικές εκδηλώσεις σε
διαφορετικά σημεία της 2ης δημοτικής κοινότητας Πειραιά, η οποία
αποτελεί μια από τις πιλοτικές περιοχές παρέμβασης του BSFS.
Διαβάστε περισσότερα

UIA Day
4 Ιουνίου 2022 | Tο Be Secure-Feel Secure (BSFS) διοργάνωσε την
τρίτη συνάντηση μεταξύ των τριών Έργων της Urban Innovative Actions
(UIA) που εργάζονται για τη αστική ασφάλεια. Στην ιστορική αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πειραιά, εκπρόσωποι των τριών
προγραμμάτων εκπρόσωποι του BSFS (Πειραιάς, Ελλάδα ),
του Tonite (Τορίνο, Ιταλία ) και του SURE (Τάμπερε, Φινλανδία),
παρουσίασαν την πρόοδο των εργασιών τους και ανέλυσαν τη χρήση των
ψηφιακών εργαλείων που έχουν αναπτύξει.
Διαβάστε περισσότερα

Με επιτυχία η ημερίδα του ΕΑστΕ με θέμα:
«Συμμετοχικές Μορφές Πρόληψης του
Εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο: Ασφάλεια και
Ελευθερία»
22 Ιουνίου 2022 | H ημερίδα διοργανώθηκε από το Εργαστήριο
Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και είχε ως κύριο στόχο την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις συμμετοχικές
πολιτικές πρόληψης του εγκλήματος στον αστικό χώρο όπως αυτές
εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος BeSecure-FeelSecure
(BSFS).
Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες Δράσεις Ενημέρωσης/
Δικτύωση

Tο BSFS στο Tampere
Smart Cities Week στη
Φινλανδία
14-15 Ιουνίου 2022, Τάμπερε,

Παραγωγικές Ημέρες
στο World Urban Forum
(WUF11) στο Katowice
της Πολωνίας
26-30 Ιουνίου 2022, Katowice,
Πολωνία | Transforming our Cities
for a Better Urban Future
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Innovative Actions (UIA) για την
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To BSFS στα
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Συνάντηση των Εταίρων
21 Σεπτεμβρίου 2022 | Η ολομέλεια του BeSecure-FeelSecure
(BSFS) συνεδρίασε στις εγκαταστάσεις της Space Hellas και παρουσίασε
τα επιτεύγματα μιας δημιουργικής χρονιάς, ανέλυσε την πρόοδο των
εργασιών σε όλους τους τομείς υλοποίησης και σχεδίασε τα επόμενα
βήματα του 'Εργου. Οι εταίροι του BSFS έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους
από τον Σεπτέμβριο του 2019 και συνεχίζουν την αγαστή συνεργασία με
στόχο τη βελτίωση της αστικής ασφάλειας στην πόλη του Πειραιά.
Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία

Πλατφόρμα CURiM | Εκπαιδευτικό σεμινάριο
στα μέλη του ΤοΣΠΠα Πειραιά
25 Ιουλίου 2022 | To πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη Συνεργατική
Πλατφόρμα Διαχείρισης Αστικών Κινδύνων CURiM πραγματοποιήθηκε
υβριδικά στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης
Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) στις νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης
Πληροφορικής στο Δημαρχείο Πειραιά. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος
του BeSecure-FeelSecure (BSFS) κ. Μάριος Ζαχαριάς από τη Space
Hellas παρουσίασε αναλυτικά την πλατφόρμα CURiM και τα εργαλεία που
προσφέρει.
Διαβάστε περισσότερα

BSFS | Kαινοτόμες πρακτικές για την αστική
ασφάλεια - Μια σειρά διαδικτυακών
διασκέψεων από τον Efus
Στο πλαίσιο του έργου BeSecure-FeelSecure (BSFS), ο εταίρος μας από τη
Γαλλία “Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια – Efus”
διοργάνωσε μια σειρά διαδικτυακών διασκέψεων για ενδιαφερόμενες
τοπικές και περιφερειακές αρχές και επαγγελματίες αστικής ασφάλειας
με στόχο τη διάδοση των καινοτόμων πρακτικών του ‘Εργου και την

παροχή προτάσεων για τον τρόπο προσαρμογής τους και σε άλλα αστικά
πλαίσια.
Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις

Διαγνωστική 'Ερευνα από το ΕΑστΕ - Πάντειο
Πανεπιστήμιο
Θυματοποίηση, ανασφάλεια & εμπιστοσύνη
των πολιτών απέναντι στους κοινωνικούς
θεσμούς: Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο & 5ο
Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα 'Αρθρα

Innovation as a solution
to tackle urban security
issues
20 Ιουνίου 2022 | Το άρθρο της
Πρωτοβουλίας Urban Innovative
Actions (UIA) περιγράφει τις
καινοτόμες λύσεις που εφαρμόζονται
στην πόλη του Πειραιά για την
ενίσχυση της αστικής ασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή της Υ.Δ.Ε.Α.Π
& της ΕΛ.ΑΣ στην
υλοποίηση της δράσης
με ακρωνύμιο BeSecureFeelSecure(BSFS)
ΜάΪος - Ιούνιος 2022 | Στο τεύχος
331 του περιοδικού "Αστυνομική
Ανασκόπηση" η ανοιχτή ημέρα
ενημέρωσης για τα 6 νέα οχημάτα
αστυνόμευσης που προμηθεύτηκε η
Αστυνομική Δ/νση Πειραιά μέσω του
BSFS.
Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις

Πλατφόρμα CURiM | Συνέντευξη με τον
Τεχνικό Υπέυθυνο του BSFS κ. Μάριο Ζαχαριά
από τη Space Hellas

ΤοΣΠΠα Πειραιά | Συνέντευξη με την
Πρόεδρο & Αντιδήμαρχο Πειραιά κα. Κυριακή
Μπουρδάκου
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.
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