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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Το παρόν φυλλάδιο συντάχθηκε με βάση τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στον Σύντομο Οδηγό της ΕΕ που δημοσιεύθηκε στις
20 Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση Δ - Επιβολή του
νόμου και ασφάλεια για την προστασία των χώρων λατρείας.
Ως εκ τούτου, εκφράζουμε ιδιαίτερα την εκτίμησή μας στον Laurent
Muschel και τον Radoslaw Olszewski για τη συνεργασία και την
καθοδήγησή τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Τα τελευταία 10 χρόνια, οι δράστες στοχοποιούν όλο και περισσότερο τους χώρους λατρείας.
Πραγματοποιήθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό κάθε κοινοτική ηγεσία
και αντίστοιχη κοινότητά τους.
Οι χώροι λατρείας προορίζονται να είναι χώροι ειρήνης, σοφίας και πνευματικότητας. Οι περισσότερες
από τις εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν πιθανές κακόβουλες
πράξεις, σίγουρα όχι τρομοκρατικές επιθέσεις. Για αυτόν τον λόγο, οι επαγγελματίες στον τομέα της
ασφαλείας αποκαλούν τους χώρους λατρείας ως «ευάλωτους στόχους», που σημαίνει ότι είναι σχεδόν
απροστάτευτοι.
Επίσης, οι δράστες έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα εν λόγω μέρη προσφέρονται για τη διάπραξη
ενεργειών μίσους.
Τρομοκρατικές επιθέσεις, βεβηλώσεις, βανδαλισμοί και άλλα εγκλήματα έχουν διαπραχθεί σε
συναγωγές, τζαμιά, εκκλησίες και ναούς.
Στόχος του παρόντος οδηγού «Προστασία της Κοινότητάς μου» είναι να παράσχει βασικά και
εφαρμόσιμα εργαλεία στους πιστούς για να βελτιώσουν και να αυξήσουν το επίπεδο προστασίας και
τις ικανότητες ανθεκτικότητάς τους.
Το πρόγραμμα SASCE και η Αντιτρομοκρατική Μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και
Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) σάς βοηθούν να ενισχύσετε την κοινότητά σας λαμβάνοντας τα
απαραίτητα μέτρα, εμπλέκοντας θετικά τους πιστούς σας και αναπτύσσοντας τη συνεργασία με τις
τοπικές δημόσιες αρχές σας.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Ε ΥΑ Ι Σ ΘΗΤΟΠΟΙ ΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣ ΦΑΛΕ ΙΑΣ
Ενώ οι αρχές εργάζονται σκληρά για τη μείωση των κινδύνων και την εξάλειψη πιθανών απειλών,
ο βασικός παράγοντας για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας παραμένει η ευαισθητοποίηση των
πιστών και η υιοθέτηση κατάλληλων στάσεων εναντίον πιθανών κινδύνων.
Μόλις συνειδητοποιήσουμε και προετοιμαστούμε, μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας ειρηνικά,
ελεύθερα και χωρίς φόβο.

ΑΠΑΓΩΓΗ
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΒΟΛΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ.
ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ...

ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΞΕΝΟΣ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Η
ΕΝΑ ∆ΩΡΟ

ΣΑΝ ΡΥΘ
ΜΟΣ
ΝΤΙΣΚΟ

ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ
ΠΟΡΤΑ ΣΑΣ
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ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ
ΕΓΚΛΗΜΑ
ΜΙΣΟΥΣ

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥΣ, ∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ.

ΚΑΡ∆ΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(αν το θύμα δεν αναπνέει)
ΑΛΛΑ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ
ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ...

Ποτέ μην
ακολουθείτε
αγνώστους

Ποτέ μην αποδέχεστε
αυτό που σας
προσφέρουν

Ποτέ μην
ανοίγετε την
πόρτα σας

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ,
ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ 112

112

Εφαρμόζοντας αυτές τις απλές πρακτικές, θα βελτιώσετε το επίπεδο ασφάλειας και ανθεκτικότητας
εντός και εκτός του χώρου λατρείας σας.

Καλέστε βοήθεια.

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Οι γνώμες που εκφράζονται δεσμεύουν μόνον τον συντάκτη (τους συντάκτες) και δεν θεωρείται ότι συνιστούν επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε
οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής ευθύνεται για ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω πληροφοριών.

Οι γνώμες που εκφράζονται δεσμεύουν μόνον τον συντάκτη (τους συντάκτες) και δεν θεωρείται ότι συνιστούν επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε
οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής ευθύνεται για ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω πληροφοριών.

ΕΝΟΠΛΟΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τοποθετήστε τα
χέρια σας στο
στήθος.

Εάν είναι δυνατόν,
Legen Sie Ihre Hände
χρησιμοποιήστε
ΑΕΑ.
auf die Brust.

#TOGETHERWEARESAFER
Οι γνώμες που εκφράζονται δεσμεύουν μόνον τον συντάκτη (τους συντάκτες) και δεν θεωρείται ότι συνιστούν επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε
οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής ευθύνεται για ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω πληροφοριών.

Ακολουθούν 10 συμβουλές για τη βελτίωση της ετοιμότητάς σας:

ΥΠΟΠΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΟΠΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ένα ύποπτο αντικείμενο είναι οτιδήποτε δεν ανήκει στον χώρο

Εάν παρατηρήσετε ύποπτη συμπεριφορά, καλέστε το 112 ώστε να
αποτραπούν πιθανά συμβάντα

ΑΥΤΑ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΣΥΝΗΘΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΛΛΑ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΟ
ΛΟΝ∆ΙΝΟ..

ΤΗ ΝΙΚΑΙΑ....

ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,
ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ...

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΝΟΠΛΟΣ ΕΝ
∆ΡΑΣΕΙ

ΕΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΤΕ
ΚΑΠΟΙΟ ΑΤΟΜΟ ΝΑ
ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΠΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ...

ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ
ΑΡΧΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ

Ακόμα και αυτά τα κουτάκια και τα μπουκάλια που κάποιος έχει παρατήσει
κάτω από ένα κάθισμα λεωφορείου.

αν δείτε κάποιο

ΥΠΟΠΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απομακρυνθείτε!

ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ, ΕΑΝ
ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ, ΚΛΕΙ∆ΩΣΤΕ
ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕΡΗ ΟΠΟΥ
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΤΡΑΓΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ...
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΗΤΑΝ Η Ι∆ΙΑ:

ΟΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ
ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΤΡΕΞΤΕ

... ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΣΕ ΥΠΟΠΤΟΥΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ Η

Μην το αγγίζετε!

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ.

Η ΣΑΝΤΡΑ ΤΡΩΕΙ ΤΟ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΟΤΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ...

ΚΡΥΦΤΕΙΤΕ

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΘΟΡΥΒΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ

ΠΕ∆ΟΦΙΛΟΙ

ΚΑΠΟΙΟ ΟΧΗΜΑ
ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΣΕ
ΠΕΖΟΥΣ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΝΤΑΣ
ΤΟ 112

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΟΠΟΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑ ΠΡΟΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ∆ΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ!
Τρέξτε

Κρυφτείτε

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ,
ΕΝΑΣ ΕΝΟΠΛΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΠΟ∆ΙΑ

Αναφέρετε το

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ 112 ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΙΘΑΝΟ ΣΥΜΒΑΝ. ΜΠΟΡΕιΤΕ ΝΑ
ΣΥΜΒαΛΕΤΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚα!
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Οι γνώμες που εκφράζονται δεσμεύουν μόνον τον συντάκτη (τους συντάκτες) και δεν θεωρείται ότι συνιστούν επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε
οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής ευθύνεται για ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω πληροφοριών.

Οι γνώμες που εκφράζονται δεσμεύουν μόνον τον συντάκτη (τους συντάκτες) και δεν θεωρείται ότι συνιστούν επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε
οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής ευθύνεται για ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω πληροφοριών.

Οι γνώμες που εκφράζονται δεσμεύουν μόνον τον συντάκτη (τους συντάκτες) και δεν θεωρείται ότι συνιστούν επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε
οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής ευθύνεται για ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω πληροφοριών.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Αναφέρετέ το!

#TOGETHERWEARESAFER
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Οι γνώμες που εκφράζονται δεσμεύουν μόνον τον συντάκτη (τους συντάκτες) και δεν θεωρείται ότι συνιστούν επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε
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οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής ευθύνεται για ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω πληροφοριών.

ΠΛΑΣΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΑ ΤΟΥΣ
ΣΚΟΤΩΣΟΥΜΕ
ΟΛΟΥΣ…

ΕΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΟΤΙ
ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΦΙΛΟΣ/Η ΣΑΣ:

ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ! ΤΩΡΑ!

ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΤΑΙ
ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΙΟΣ
ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ;

ΚΑΝΤΟ Η ΘΑ ΤΙΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΩ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ...

ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ
ΕΝΣΤΕΡΝΊΖΕΤΑΙ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΈΣ ΑΠΌΨΕΙΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ/
ΤΗΣ,
Συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί του/
της

Συζητήστε το θέμα με του
φίλους

ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΜΕ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΣ Η ΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ενημερώστε
τους γονείς
του/της
Inform his/her
parents
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ΚΑΡΠΑ
Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης σε Θέματα Ασφάλειας #TOGETHERWEARESAFER προσφέρει απλή
και εμπεριστατωμένη εκπαίδευση σε άτομα όλων των ηλικιών και οποιασδήποτε χώρας στην Ευρώπη.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥΣ

Διακόψτε την
επικοινωνία

Συγκεντρώστε τα
αποδεικτικά στοιχεία

Ζητήστε
βοήθεια

Σας διαβεβαιώνουμε ότι πάντα
διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός
χαρακτήρας των πληροφοριών που
παρέχετε.

Επικοινωνήστε
με την αρχή
Contact
the prevention
of
radicalization
πρόληψης

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Οι γνώμες που εκφράζονται δεσμεύουν μόνον τον συντάκτη (τους συντάκτες) και δεν θεωρείται ότι συνιστούν επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε
οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής ευθύνεται για ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω πληροφοριών.

Οι γνώμες που εκφράζονται δεσμεύουν μόνον τον συντάκτη (τους συντάκτες) και δεν θεωρείται ότι συνιστούν επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε
οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής ευθύνεται για ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω πληροφοριών.
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Σ ΥΝ Ε Ρ ΓΑ ΣΙ Α Μ Ε ΤΙ Σ Α ΡΧΕΣ ΕΠΙ ΒΟΛΗ Σ ΤΟΥ Ν ΟΜΟΥ
Όπως αναφέρεται στην παραπάνω ενότητα, σας συνιστούμε να αναφέρετε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα
ή περιστατικό στις δημόσιες αρχές.
Επιπλέον, προκειμένου να βελτιστοποιήσετε την επικοινωνία σας με τις αρχές επιβολής του νόμου και να
παράσχετε επαρκείς πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους, κοινοποιήστε στις επαφές σας τον «Πρακτικό
οδηγό SASCE για την επιβολή του νόμου»:
Μην διστάσετε να κοινοποιήσετε τον Οδηγό σε όλα τα μέλη της κοινότητάς σας ώστε να πληροφορηθούν σχετικά
με τις τέσσερις θρησκείες: τον Βουδισμό, τον Χριστιανισμό, το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του SASCE στη διεύθυνση www.sasce.eu

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Παρά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλουμε, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο, οδηγώντας
σε κατάσταση κρίσης.

Χ Α ΡΑ Κ ΤΗ Ρ ΙΣ ΤΙΚ Α Μ ΙΑ Σ Κ Ρ ΙΣ Η Σ
•

Απειλούνται σημαντικά στοιχεία

•

Ο διαθέσιμος χρόνος απόκρισης είναι περιορισμένος

•

Το γεγονός χαρακτηρίζεται από σημαντική αβεβαιότητα

•

Το συμβάν δεν μπορεί να περιοριστεί και να διορθωθεί χωρίς τη
λήψη έκτακτων μέτρων

ανθρώπινα, περιβαλλοντικά, οικονομικά

στην αρχή της κρίσης είναι διαθέσιμες ορισμένες ελλιπείς και μη επαληθευμένες πληροφορίες

οι καθημερινές συνήθεις διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για τη διαχείριση περιστατικών και όχι
κρίσεων

όσο περισσότερο περιμένουμε για να αντιδράσουμε, τόσο πιο σοβαρές είναι οι συνέπειες
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Προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος μιας κρίσης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την Ομάδα
Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ).
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

ΟΙ 2 ΚΥ Ρ Ι Ο Ι ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΔ Ι Κ
Η ασφάλεια των πιστών και του προσωπικού σας είναι η προτεραιότητα. Παράσχετέ τους την απαραίτητη
υποστήριξη.
Αφού μεριμνήσετε για την ασφάλειά τους, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να επανεκκινηθούν οι
δραστηριότητες της κοινότητάς σας. Θα αναπτύξει τη διαδικασία ανθεκτικότητας των πιστών σας και θα ενισχύσει
την κοινότητα στο σύνολό της.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚ
Σήμερα περισσότερο από ποτέ η κοινότητά σας χρειάζεται τη
βοήθειά σας!

Σώστε μια
Ζωή

Επιστροφή στην
καθημερινότητα

ΟΙ Ρ ΟΛΟ Ι Π ΟΥ Α ΝΑ Λ Α ΜΒΑ ΝΕΙ Η ΟΔΙΚ
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Ενισχύστε την ετοιμότητα και τις δυνατότητες της κοινότητάς σας
προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε είδος
κρίσης.
Επικοινωνήστε με τα ηγετικά στελέχη για να προσφέρετε στην
κοινότητα την εμπειρία και το ταλέντο σας. Γίνετε μέλος της Ομάδας
Διαχείρισης Κρίσεων της κοινότητάς σας.
Η κοινότητά σας θα είναι ασφαλέστερη και ισχυρότερη χάρη στη
συμβολή σας.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SASCE

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ
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Το SASCE είναι ένα πολυεπίπεδο έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την
αύξηση της ασφάλειας εντός και γύρω από τους χώρους λατρείας, καθώς και εντός και μεταξύ
χριστιανικών, βουδιστικών, μουσουλμανικών και εβραϊκών κοινοτήτων. Ανάπτυξη και επέκταση των
ορθών πρακτικών που συνιστά η Επιτροπή για την προστασία των δημόσιων χώρων, αλλά επίσης
στηριζόμενοι στη γνώση και την εμπειρία των καλά οργανωμένων κοινοτήτων και ομάδων ασφαλείας.
Οι τέσσερις συνεργαζόμενοι οργανισμοί παρέχουν υλικό στους ηγέτες, τα μέλη και τους εργαζομένους
της κοινότητας (βασικά εργαλεία για την ασφάλεια, ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια,
διαχείριση κρίσεων). Ακολούθως, θα δημιουργήσει ένα δίκτυο συντονιστών για τη χρήση του εν λόγω
υλικού και, στη συνέχεια, τη διάδοσή του μέσω εκπαιδεύσεων, ενημερώσεων εντός και γύρω από τις
κοινότητες, καθώς και μέσω ευρύτερων εκστρατειών επικοινωνίας σε όλη την Ευρώπη.
Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας
των πολιτών και των εθνικών αρχών, διανοίγοντας επίσημους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ της
ηγεσίας της κοινότητας και των δημόσιων αρχών επιβολής του νόμου.
Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η αρχή μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας διαθρησκευτικής συνεργασίας
για την ασφάλεια, η οποία θα έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τις κοινότητές μας, στα κράτη
μέλη της ΕΕ και εκτός αυτής.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Οι γνώμες που εκφράζονται δεσμεύουν μόνον τον συντάκτη (τους συντάκτες) και δεν θεωρείται ότι συνιστούν επίσημες θέσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής ευθύνεται για
ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω πληροφοριών.
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