
Προστατεύστε το σπίτι σας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΝΟ – ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Ο

ικιακή ασφ
άλεια

Για πληροφορίες σχετικά με εγκλήματα. Μπορείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας.Για μη επείγοντα.Για επείγοντα περιστατικά ή άμεσο κίνδυνο.

Το σπίτι πρέπει να είναι ένα μέρος όπου εσείς και η οικογένειά σας μπορείτε να απολαμβάνετε ασφάλεια και σιγουριά. 

Οι διαρρήκτες συχνά καραδοκούν και βάζουν στο στόχαστρο σπίτια με υποτυπώδη μέτρα ασφαλείας. 

Μπορείτε να αυξήσετε την ασφάλεια του σπιτιού σας με μερικά απλά βήματα που θα μειώσουν σημαντικά τον 
κίνδυνο διάρρηξης του σπιτιού σας.

Ακολουθούν ορισμένα απλά βήματα που μπορούμε όλοι να ακολουθήσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε 
το σπίτι μας.

Ασφαλίστε το σπίτι σας 
■■ Τοποθετήστε υψηλής ποιότητας πόρτες και παράθυρα ασφαλείας, κλειδαριές, συναγερμούς, φωτισμό και 

σήματα προειδοποίησης. 

■■ Κλειδώνετε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες. 

■■ Βάζετε το συναγερμό σας, ενεργοποιείτε τον ανιχνευτή καπνού και το φωτισμό ασφαλείας.

■■ Κλειδώνετε τις αυλόπορτες, τις αποθήκες και τα γκαράζ σας.

Ελέγξτε το σπίτι σας 
■■ Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός της οδού σας είναι ευδιάκριτος. 

■■ Διατηρείτε τα δέντρα και τους θάμνους κλαδεμένα για καλύτερη ορατότητα γύρω από το σπίτι σας. 

■■ Κλειδώνετε μέσα στους χώρους φύλαξής τους αντικείμενα όπως σκάλες, εργαλεία και εξοπλισμό κηπουρικής.

■■ Μην αφήνετε αντικλείδια έξω από το σπίτι.

■■ Μην αφήνετε τιμαλφή, κινητά ή κλειδιά (σπιτιού ή αυτοκινήτου) σε κοινή θέα.

■■ Σημειώστε τα τιμαλφή σας και καταγράψτε λεπτομέρειες.

Όταν απουσιάζετε από το σπίτι 
■■ Χρησιμοποιήστε χρονοδιακόπτη που θα ενεργοποιεί ένα εσωτερικό φως ή το ραδιόφωνο, ώστε να δίνεται 

η εντύπωση ότι κάποιος βρίσκεται στο σπίτι.

■■ Ζητήστε από συγγενείς, έναν έμπιστο φίλο ή το γείτονα να ελέγχει το σπίτι σας. Ενημερώστε τους για τα 
ταξιδιωτικά σας σχέδια, παρκάρετε ένα όχημα στην είσοδο, μαζέψτε τους κάδους σκουπιδιών και την 
αλληλογραφία.

■■ Εξετάστε το ενδεχόμενο να προωθήσετε σε άλλη ταχυδρομική διεύθυνση την αλληλογραφία, τις εφημερίδες 
και τις παραλαβές σας.

■■ Ποτέ μην κοινοποιείτε το ταξίδι σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του σπιτιού σας,  
ανατρέξτε στο φυλλάδιο Home Safe στη σελίδα Crime Prevention.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόληψη εγκλημάτων  
επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.police.nsw.gov.au

Protect your home – Greek

http://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/357059/292859_0615_G015395_NSW_Police_Brochure_-_Home.pdf
http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/crime_prevention
http://www.police.nsw.gov.au

