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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρατηρείται αύξηση των επιθέσεων σε χώρους λατρείας και σε άλλα
θρησκευτικά ιδρύματα. Επομένως, υπάρχει σαφής ανάγκη:
•

α) για παρακολούθηση και καταγραφή των εν λόγω γεγονότων, και

•

(β) να επιτραπεί στους τοπικούς ηγέτες να προετοιμάζονται και να χειρίζονται τέτοια
γεγονότα σε περίπτωση που συμβούν.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις είχαν μεγάλο αντίκτυπο τόσο στους ηγέτες κοινότητας όσο και στα μέλη
της κοινότητας.
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», επειδή είναι ελάχιστα ή
καθόλου προστατευμένοι.
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.
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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Στόχος τους παρόντος οδηγού «Προστατεύστε την Κοινότητά σας» είναι να παράσχει βασικά και
εφαρμόσιμα εργαλεία στους ηγέτες της κοινότητας και στους υπαλλήλους των τόπων λατρείας 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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Προκειμένου να προστατεύσετε την κοινότητά σας, πρέπει να γνωρίζετε ποιες είναι οι πιθανές απειλές
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οργάνωσή σας και τους πιστούς σας.
Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να προσδιοριστεί κάθε πιθανός κίνδυνος για να είστε σε θέση να τον
αποτρέψετε ή να τον διαχειριστείτε. Το SASCE σάς συμβουλεύει:
•

Να είστε σε συνεχή επαφή με τις τοπικές δημόσιες αρχές (Επιβολής του νόμου), για να
ενημερώνεστε σχετικά με την απειλή στη χώρα, την πόλη, την Κοινότητα σας.

•

Συμπληρώστε αυτό το βασικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου:

Αυτή η λίστα περιστατικών δεν είναι πλήρης, προσθέστε όλους τους σχετικούς τύπους

ΤΥΠΟΣ

Κατάχρηση διαδικτύου/μέσων κοινωνικής
δικτύωσης
Προσβλητικά σχόλια/παρενόχληση
Βανδαλισμός/Γκραφίτι
Βεβήλωση
Κλοπή
Εμπρησμός
Απαγωγή
Βίαιη επίθεση
Επίθεση με μαχαίρι
Σύλληψη ομήρων
Επίθεση με αυτοκίνητο
Ένοπλος εν δράσει
Εκρηκτικές ύλες
.........................................................................
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Πιθανότητα
1 έως 5

Σοβαρότητα
1 έως 5

Αναληφθείσες
δράσεις

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

ΦΥ Σ ΙΚ Α Κ Α Ι ΤΕ Χ Ν ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ Λ Ε ΙΑ
Χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του ιερού που αντιπροσωπεύουν οι χώροι λατρείας, αυτοί οι χώροι
μπορούν να υιοθετήσουν ορισμένα μέτρα που μπορεί να αποτρέψουν ή να αποθαρρύνουν πιθανούς
εισβολείς που ενεργούν χωρίς προηγμένο σχέδιο επίθεσης και που μπορούν να επιλέξουν τον τόπο
λατρείας σας απλά τυχαία.
Τα βασικά φυσικά και τεχνικά εργαλεία που θα εγκαταστήσετε γύρω ή στο κτίριό σας θα πρέπει να
ευθυγραμμίζονται με την εκτίμηση κινδύνου σας.
Ισχυρή κλειδαριά πόρτας
Εξοπλίστε το κτίριό σας με ισχυρή κλειδαριά πόρτας.
Μια ισχυρή κλειδαριά πόρτας εμπόδισε την εισβολή στη Συναγωγή Χάλλε και απέτρεψε τον θάνατο
αθώων πιστών.
Κάμερες CCTV
Εξοπλίστε το κτίριό σας με κάμερες CCTV για την παρακολούθηση και ανίχνευση ύποπτης
δραστηριότητας γύρω από την εγκατάσταση, όπως ύποπτες συμπεριφορές, αυτοκίνητα και αντικείμενα.
Συναγερμός
Τα συστήματα συναγερμού που ανιχνεύουν την είσοδο ατόμων θα αποτρέψουν τυχόν δράστες να
εισέλθουν στην εγκατάστασή σας ενώ αυτή είναι κλειστή.
Ο συναγερμός πυρκαγιάς και η συσκευή ανίχνευσης πυρκαγιάς θα μετριάσουν τον κίνδυνο ακούσιου ή
εκούσιου εμπρησμού. Αυτοί οι δύο συναγερμοί πρέπει να συνδεθούν με τις αρχές επιβολής του νόμου.
Πρόσθετα εργαλεία αποτροπής
Εγκαταστήστε σήματα, ψεύτικες κάμερες CCTV και λάβετε άλλα μέτρα που μπορεί να δώσουν την
εντύπωση ύπαρξης ισχυρού συστήματος ασφάλειας που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποθαρρύνουν
τους δράστες.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

ΒΑΣ Ι ΚΕ Σ Δ Ι Α Δ ΙΚ Α ΣΙ ΕΣ Α ΣΦΑ Λ ΕΙ Α Σ
•

Διορισμός διαχειριστή/ών ασφαλείας

•

Διατηρείτε τις πόρτες του κτιρίου σας κλειδωμένες

•

Συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου για τον καθορισμό
πρωτοκόλλων έκτακτης ανάγκης

•

Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα στους
•

συναδέλφους/στο προσωπικό σας

•

Αρχές επιβολής του νόμου

•

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφαρμόστε τα προκαθορισμένα
πρωτόκολλα και δώστε τις κατάλληλες οδηγίες στους πιστούς

•

Εάν η κατάσταση έκτακτης ανάγκης οδηγήσει σε κρίση, ενεργοποιήστε
την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

ΕΥΑ Ι Σ ΘΗ ΤΟΠ ΟΙ ΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜ ΑΤΑ 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.
Το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης σε Θέματα Ασφάλειας #TOGETHERWEARESAFER προσφέρει απλή και εμπεριστατωμένη εκπαίδευση σε άτομα όλων των ηλικιών
και οποιασδήποτε χώρας στην Ευρώπη.
Εφαρμόζοντας αυτές τις απλές πρακτικές, θα βελτιώσετε το επίπεδο ασφάλειας και
ανθεκτικότητας εντός και εκτός του χώρου λατρείας σας.
Επομένως, σας προσκαλούμε να μεταφέρετε αυτές τις συμβουλές σε ολόκληρη
την κοινότητά σας. Για να πραγματοποιήσετε λήψη των 10 βίντεο και αφισών,
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας www.sasce.eu
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Μ ΕΤΡ Ι Α ΣΜ Ο Σ ΤΟΥ Κ Ι ΝΔΥΝΟΥ

Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ Μ Ε ΤΙΣ Α ΡΧ Ε Σ Ε Π ΙΒ ΟΛ Η Σ ΤΟΥ Ν Ο Μ ΟΥ

Η αποδοχή του κινδύνου είναι μέρος της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου και αποτελεί ουσιαστικό μέρος
οποιασδήποτε διαδικασίας ασφάλειας. Οι χώροι λατρείας δεν αποτελούν εξαίρεση.

Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές και να δημιουργήσετε μια σχέση συνεργασίας και
εμπιστοσύνης. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι σημαντικό να λαμβάνετε ενημερώσεις από τις αρχές
επιβολής του νόμου σχετικά με το επίπεδο και τη φύση της απειλής για τη χώρα, την πόλη και την Κοινότητά σας.

Επομένως, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας σε χώρους
λατρείας πρέπει να συνάδουν με την εκτίμηση κινδύνου.
Με βάση την εκτίμηση κινδύνου και τις προληπτικές ενέργειές σας, ορίστε και συμπληρώστε τις πρόσθετες
ενέργειες που απαιτούνται για τον μετριασμό του κινδύνου.

Σας συνιστούμε να ενημερώνετε τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου σας και όλες τις
ενέργειες που έχετε λάβει για τη βελτιστοποίηση της προστασίας της κοινότητάς σας.
Για να διευκολύνετε 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»:
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του SASCE στη διεύθυνση www.sasce.eu

ΤΥΠΟΣ

Πιθανότητα
1 έως 5

Σοβαρότητα
1 έως 5

Αναληφθείσες
δράσεις

Απαιτούμενες
ενέργειες

Κατάχρηση διαδικτύου/μέσων
κοινωνικής δικτύωσης
Προσβλητικά σχόλια/
παρενόχληση
Βανδαλισμός/Γκραφίτι
Βεβήλωση
Κλοπή
Εμπρησμός
Απαγωγή
Βίαιη επίθεση
Επίθεση με μαχαίρι
Σύλληψη ομήρων
Επίθεση με αυτοκίνητο
Ένοπλος εν δράσει
Εκρηκτικές ύλες
................................................................
Η εκτίμηση και ο μετριασμός του κινδύνου πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτική βάση για να διασφαλίζεται η
συνάφεια των μέτρων και των ενεργειών που εφαρμόζονται.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

Ο Ι 2 ΚΥ Ρ ΙΟ Ι Σ ΤΟΧΟ Ι ΤΗ Σ ΟΔ ΙΚ
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.

Σώστε μια
Ζωή

Επιστροφή στην
καθημερινότητα

Ο Ι Ρ ΟΛΟ Ι Π ΟΥ Α Ν Α Λ Α Μ Β Α Ν Ε Ι Η ΟΔ ΙΚ
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

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

Χ Α ΡΑ ΚΤΗΡΙ ΣΤΙ Κ Α ΜΙ Α Σ Κ ΡΙ ΣΗ 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

Προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος μιας κρίσης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την Ομάδα
Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ).
- 10 -

- 11 -

Σ ΥΝ Ε Ρ ΓΑ ΣΙ Α Μ Ε ΤΙ Σ Α ΡΧΕΣ
Προπαρασκευαστικό στάδιο ⊲ Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές:
•

Δήμος

•

Εθνικό ή τοπικό κέντρο κρίσεων

•

Αρχές επιβολής του νόμου

•

Πυροσβεστικό σώμα

•

Ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Δημιουργήστε μια αξιόπιστη συνεργασία και καλέστε τους να παρακολουθήσουν στις ασκήσεις
προετοιμασίας σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων, παρακολουθήστε το βίντεο στον
ιστότοπό μας www.sasce.eu
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SASCE

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατάσταση εγκατάστασης

ΑΡΙΘ

1

Ποιος είναι ο έλεγχος πρόσβασής μου; Είναι
οι κύριες πόρτες εισόδου εντελώς ανοιχτές;
Η πρόσβαση στον χώρο λατρείας επιτρέπεται
μετά από οπτική επιθεώρηση των ατόμων που
ζητούν να εισέλθουν;

2

Είναι η κύρια πύλη ή το σημείο πρόσβασης
κλειδωμένο και είναι η κατασκευή αρκετά
ισχυρή για την αποφυγή εξωτερικών
εισβολών. Τι είδους ενέργειες θα μπορούσαν
να αναληφθούν για την ενίσχυση της πόρτας
πρόσβασης;

☐

Υπάρχουν πλευρικές ή πίσω είσοδοι που
παρέχουν πρόσβαση στον χώρο λατρείας;
Μπορούν να ανοίξουν από μέσα ή έξω και να
παράσχουν μη αναμενόμενη πρόσβαση στο
εσωτερικό του χώρου λατρείας;

☐

3

4

5

6

7
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Σε περίπτωση απειλητικών καταστάσεων
έξω από την πόρτα της εγκατάστασής σας,
μπορεί το σημείο πρόσβασης να κλείσει και
να ασφαλίσει γρήγορα όταν προκύψει μια
περίσταση έκτακτης ανάγκης εκτός της πόρτας
για την αποφυγή πρόσβασης και παροχή
προστασίας στους πιστούς;
Ο χώρος λατρείας σας παρέχει χώρο
στάθμευσης; Υπάρχει έλεγχος πρόσβασης
ή αυτές οι εγκαταστάσεις στάθμευσης είναι
δημόσια προσβάσιμες; Θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ο χώρος στάθμευσης για μια
βομβιστική επίθεση;

Συγκεντρώνονται οι πιστοί μπροστά από τον
χώρο λατρείας πριν ή μετά τη λειτουργία;
Είναι οι χώροι συγκέντρωσης εκτεθειμένοι
σε ενδεχόμενες επιθέσεις με όχημα ή άλλες
πιθανές απειλές;
Συγκεντρώνονται οι πιστοί μπροστά από τον
χώρο λατρείας πριν ή μετά τη λειτουργία;
Είναι οι χώροι συγκέντρωσης εκτεθειμένοι
σε ενδεχόμενες επιθέσεις με όχημα ή άλλες
πιθανές απειλές;

☐

Όχι

8

Είναι το σύστημα CCTV ικανό να παρακολουθεί
περιοχές που επιτρέπουν τον εντοπισμό
πιθανής παράξενης συμπεριφοράς εντός
ή εκτός των εγκαταστάσεών σας; Υπάρχει
κάποιος που παρακολουθεί συνεχώς το
σύστημα CCTV; Υπάρχει κάποιο σύστημα
ελέγχου πρόσβασης που είναι συνδεδεμένο με
το σύστημα CCTV; Θα μπορούσε το σύστημα
CCTV να σας επιτρέψει να ανταποκριθείτε και
να προστατεύσετε τις εγκαταστάσεις σας;

☐

☐

9

Υπάρχει κάποιο σύστημα ασφαλείας που
συνδέεται με ένα σύστημα σιωπηλού
συναγερμού; Το σύστημα σιωπηλού
συναγερμού είναι συνδεδεμένο με την
αστυνομία ή κάποιο ιδιωτικό πάροχο
υπηρεσιών ασφάλειας; Έχετε δοκιμάσει
την απόκριση στο σύστημα σιωπηλού
συναγερμού; Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης
σε ειδοποιήσεις συναγερμού;

☐

☐

10

Έχετε τοποθετήσει σήμανση μπροστά από
τον χώρο λατρείας που υποδεικνύει ότι
εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας στο εσωτερικό
της εγκατάστασης;

☐

☐

☐

11

Παρακολούθηση εχθρικής συμπεριφοράς ελέγξτε εάν η εγκατάστασή σας αναφέρεται
αναλυτικά στους ιστότοπους και τους χάρτες
στο διαδίκτυο (π.χ. Google Streetview,
ζωντανές κάμερες - windy.com)

☐

☐

12

Είναι το σύστημα CCTV συνδεδεμένο με
κάποιο σύστημα παρακολούθησης ιδιωτικής ή
κρατικής αρχής;

☐

☐

☐

13

Έχετε ή θα μπορούσατε να εγκαταστήσετε έναν
μικρό θάλαμο ασφάλειας έξω από τον χώρο
λατρείας υποδηλώνοντας έτσι την παρουσία
συστήματος ασφάλειας; Είναι εφαρμόσιμο στην
περίπτωσή σας;

☐

☐

☐

☐

☐

Όχι

☐
☐
☐
☐

☐
☐

14

☐

☐

Κατάσταση εγκατάστασης

Εντάξει
Αναληφθείσες
δράσεις
Εντάξει

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναληφθείσες
δράσεις

Υπάρχει τακτική αναθεώρηση των δεμάτων
ή αντικειμένων που βρίσκονται στον χώρο
λατρείας; Λαμβάνετε πολλή αλληλογραφία;
Θα μπορούσε ο χώρος λατρείας σας να
στοχοποιηθεί μέσω δεμάτων αλληλογραφίας
(απειλή με εκρηκτικά);
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ΑΡΙΘ

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατάσταση εγκατάστασης

Αναληφθείσες
δράσεις
Εντάξει

15

16

Στο παρελθόν, έχετε διεξάγει κάποιο είδος
δοκιμών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης
για να διαπιστώσετε πως ανταποκρίνεται το
προσωπικό σας σε καταστάσεις κρίσης;
Το βοηθητικό προσωπικό του χώρου λατρείας
είναι εξοικειωμένο με τις διαδικασίες έκτακτης
ανάγκης; (εξαιρουμένων των σεναρίων
διάρρηξης);

☐
☐

ΑΡΙΘ

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όχι

Εντάξει

Όχι

22

Χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
για να κοινοποιείτε στους πιστούς σας
λεπτομέρειες σχετικά με θρησκευτικές
δραστηριότητες; Αν ναι, θα εξετάζατε το
ενδεχόμενο ενσωμάτωσης ορισμένων
βασικών μηνυμάτων ασφαλείας σε τέτοιες
μελλοντικές επικοινωνίες για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια
χωρίς να ανησυχήσετε τους πιστούς σας;

☐

☐

23

Λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα για να
αποτρέπεται η τυχόν στοχοποίηση των
θρησκευτικών ηγετών (ιερέας, ραβίνος,
ιμάμης); Είναι δυνατή η ενσωμάτωση μη
προβλεπόμενων δραστηριοτήτων στην
καθημερινότητά τους;

☐

☐

24

Έχετε δημιουργήσει ένα κανάλι συνεργασίας
με τις δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για
την ασφάλεια των τόπων λατρείας ώστε να
λαμβάνετε πληροφορίες για την ασφάλεια και
άλλες σχετικές πληροφορίες κινδύνου;

☐

☐

25

Υποδεικνύονται ευκρινώς οι διαδρομές
εκκένωσης και χωρίς εμπόδια ώστε να
διεκπεραιώνονται ομαλά τυχόν καταστάσεις
εκκένωσης έκτακτης ανάγκης; Είναι το
προσωπικό ενήμερο σχετικά με τις διαδικασίες
εκκένωσης;

☐

☐

☐
☐

17

Έχετε οργανώσει προγράμματα ενημέρωσης
σχετικά με την ασφάλεια με το προσωπικό;

☐

☐

18

Έχετε δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό
και σαφές κανάλι επικοινωνίας με τις αρχές
κατά την απόκριση σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης στον χώρο λατρείας σας (π.χ.
αστυνομία, πολιτική προστασία, πυροσβεστική
ασθενοφόρο). Γνωρίζουν όλα τα μέλη του
προσωπικού αυτά τα κανάλια;

☐

☐

19

Τα μέτρα για την πανδημία COVID-19, όπως η
κοινωνική απόσταση, δημιούργησαν δυνητικά
ευάλωτα σημεία κατά την κρίση σας; Είναι οι
πιστοί περισσότερο εκτεθειμένοι σε απειλές,
όπως επιθέσεις με οχήματα ή με όπλα όταν
είναι στον εξωτερικό χώρο του τόπου λατρείας
σας;

☐

☐

20

Έχετε δημιουργήσει ένα κανάλι συνεργασίας
με τις δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για
την ασφάλεια των τόπων λατρείας ώστε να
λαμβάνετε πληροφορίες για την ασφάλεια και
άλλες σχετικές πληροφορίες κινδύνου;

☐

☐

21

Διατηρείτε το ίδιο επίπεδο ασφάλειας
στην εγκατάστασή σας κατά τη διάρκεια
συγκεκριμένων εποχιακών εορτασμών
Χανουκά, Ραμαζάνι, Χριστούγεννα κ.λπ.) όταν
οι απειλές μπορεί να είναι περισσότερες;

☐

☐

Κατάσταση εγκατάστασης

Αναληφθείσες
δράσεις

Πηγή: Γρήγορος οδηγός της ΕΕ για την υποστήριξη της προστασίας των χώρων λατρείας (Μάιος 2021) από την
Αντιτρομοκρατική Μονάδα D2 της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME)
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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.
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