ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»
Μαζί για ένα πιο ασφαλή
Δήμο Μέσα Γειτονιάς

Το Πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς» είναι μια στρατηγική
Πρόληψης του Εγκλήματος


Όπου η Αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες για τα εγκλήματα που γίνονται
στην περιοχή τους ή που μπορεί να την επηρεάσουν.



Όπου η Αστυνομία συμβουλεύει εσάς τους πολίτες σε τεχνικές πρόληψης
του εγκλήματος όπως:
1. Πώς να κάνετε τα σπίτια και την περιουσία σας λιγότερο ελκυστικά στους
εγκληματίες.
2. Πώς να είστε σε εγρήγορση για ύποπτες/ εγκληματικές δραστηριότητες
στην περιοχή σας.



Όπου η Αστυνομία δεν ενθαρρύνει εσάς τους πολίτες να παίρνετε το νόμο
στα χέρια σας.



Όπου η Αστυνομία δεν ζητά από κανένα σας να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του
για πρόληψη του εγκλήματος και σας καλεί να αφήνετε την ευθύνη για
τη σύλληψη των εγκληματιών εκεί που ανήκει, δηλαδή στην
Αστυνομία.



Όπου οι πολίτες παρατηρούν και ενημερώνουν την
ασυνήθιστες/ύποπτες/εγκληματικές δραστηριότητες που
περιοχή τους

Αστυνομία για
γίνονται στην

Ο ρόλος των Παρατηρητών της Γειτονιάς
Εσείς οι Παρατηρητές της Γειτονιάς προτρέπεστε να είσαστε σε εγρήγορση, είστε
τα μάτια και τα αυτιά της Αστυνομίας η οποία δεν μπορεί να είναι συνεχώς σε
κάθε γωνιά μέρα και νύκτα.
Συνεργαστείτε με τους γείτονες σας, με άλλους συμπολίτες σας και με την
Αστυνομία, για τη δική σας ασφάλεια, την ασφάλεια της οικογένειας και
περιουσίας σας και του χώρου που κατοικείτε και εργάζεστε.

Ο ρόλος του Συντονιστή
Ο Συντονιστής είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της Αστυνομίας και των παρατηρητών
της γειτονιάς και μερικές από τις ευθύνες του είναι οι ακόλουθες:
–
–
–
–

Οργάνωση συναντήσεων των Παρατηρητών της γειτονιάς
Συχνή επαφή με την Αστυνομία/ Αστυνομικό της Γειτονιάς
Προώθηση δράσεων ενδυνάμωσης του Προγράμματος
Προσέλκυση νέων Παρατηρητών της γειτονιάς
Πως επικοινωνείτε με την Αστυνομία

Εάν έχετε την εντύπωση ότι γίνεται ένα έγκλημα, βλέπετε ή ακούτε οτιδήποτε
το ύποπτο, τηλεφωνήστε στο 112. Αν έχετε αμφιβολία κατά πόσο είναι ή όχι
κάτι επείγον, τηλεφωνήστε στο 112. Δεν έχει σημασία αν κάνατε λάθος
εκτίμηση, εκείνο που έχει σημασία είναι το ότι έχετε ενημερώσει την Αστυνομία.
Σε μη επείγοντα περιστατικά να επικοινωνείτε με τον Κεντρικό Αστυνομικό
Σταθμό της Λεμεσού (25805050)
Ποιά ενημέρωση χρειάζεται η Αστυνομία
Περιγραφή ενός ύποπτου οχήματος :
–
–
–
–
–
–

Αυτοκίνητο/ φορτηγό/ λεωφορείο κλπ
Μάρκα
Χρώμα
Αριθμό εγγραφής
Άλλες λεπτομέρειες , κάποια ζημιά, κλπ
Κατεύθυνση

Περιγραφή ενός ύποπτου προσώπου:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Άνδρας / γυναίκα
Σχήμα και χαρακτηριστικά προσώπου
Χρώμα δέρματος
Σημάδια, ουλές, ταττού, κλπ
Ύψος και σωματική διάπλαση
Σχήμα και χρώμα ματιών
Ηλικία
Χρώμα, μέγεθος και τύπος μαλλιών
Ενδυμασία : χρώματα κλπ
Εθνικότητα
Γλώσσα
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