Crime Prevention Fact Sheet (Marine craft safety) – Greek

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΝΟ

Προστατέψτε το θαλάσσιο σκάφος σας
Η διατήρηση του σκάφους σας σε καλή λειτουργική κατάσταση είναι πολύ σημαντική, ανεξάρτητα εάν προσεγγίζετε
λιμάνι, κάνετε ιστιοπλοΐα στη λίμνη ή ψαρεύετε στα ανοιχτά.
Εάν λαμβάνετε μερικές πρόσθετες προφυλάξεις όταν το σκάφος σας είναι αγκυροβολημένο στη μαρίνα,
σταθμευμένο στην αυλή σας ή στον δρόμο, ή ακόμα και στο γκαράζ σας, περιορίζετε σημαντικά τις πιθανότητες
να πέσετε θύμα κλοπής.
Πρέπει να λαμβάνετε την προστασία τους σκάφους σας εξίσου σοβαρά υπόψη με την προστασία του σπιτιού,
του αυτοκινήτου ή του ποδηλάτου σας. Με τη σωστή φύλαξη των κλειδιών, την εγκατάσταση κλειδαριών
και αλυσίδων καλής ποιότητας και την αποθήκευση του πολύτιμου εξοπλισμού σε ασφαλές μέρος μπορεί να
αποτρέψετε την πρόκληση ζημιών ή την κλοπή του θαλάσσιου σκάφους σας.
Ακολουθούν μερικά απλά βήματα με τα οποία μπορείτε να προστατέψετε καλύτερα το θαλάσσιο σκάφος σας:

Πώς θα προστατέψετε το θαλάσσιο σκάφος σας όταν είναι αγκυροβολημένο
■■ ΠΟΤΈ μην αφήνετε ή μην φυλάσσετε κλειδιά μέσα στο θαλάσσιο σκάφος σας
■■ ΠΆΝΤΑ να αποθηκεύετε τον εξοπλισμό του θαλάσσιου σκάφους σας σε ασφαλές μέρος, μακριά από την
κοινή θέα, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε
■■ ΕΞΕΤΆΣΤΕ το ενδεχόμενο να αναβαθμίσετε το θαλάσσιο σκάφος σας με κλειδαριές υψηλής ποιότητας,
σύστημα συναγερμού και στοιχεία ταυτοποίησης ιστορικού (σειριακούς αριθμούς και φωτογραφίες)

Πώς θα προστατέψετε το θαλάσσιο σκάφος σας στο σπίτι
■■ ΠΆΝΤΟΤΕ να χρησιμοποιείτε κλειδαριές και αλυσίδες καλής ποιότητας όταν ασφαλίζετε τρέιλερ
■■ ΠΟΤΈ μην αφήνετε πολύτιμο εξοπλισμό, όπως βαθύμετρα και σωσίβια γιλέκα σε κοινή θέμα, ακόμη και
όταν έχετε σταθμεύσει το σκάφος σας στο σπίτι
■■ ΠΆΝΤΑ να προσπαθείτε να το σταθμεύετε σε περιοχές με καλό φωτισμό και κίνηση

Πώς να προστατευτείτε όταν αγοράζετε ή πωλείτε θαλάσσιο σκάφος
■■ ΠΟΤΈ να μην διαφημίζετε την ακριβή θέση σας κατά την πώληση του θαλάσσιου σκάφους σας
■■ ΠΆΝΤΑ να εξετάζετε και να καταγράφετε τα στοιχεία ταυτοποίησης κάθε δυνητικού πωλητή
■■ ΠΟΤΈ να μην παραχωρείτε το θαλάσσιο σκάφος σας για δοκιμαστική οδήγηση χωρίς επίβλεψη
■■ ΠΆΝΤΑ να ελέγχετε την κατάσταση του θαλάσσιου σκάφους προτού προχωρήσετε σε κάποια αγορά,
πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα www.ppsr.gov.au/buying-boat

Ασφάλεια θαλάσσιων σκαφών

Στη Νέα Νότια Ουαλία (ΝΝΟ) έχουμε την τύχη να διαθέτουμε μερικές από τις καλύτερες πλωτές οδούς παγκοσμίως
και, μάλιστα, ακριβώς μπροστά στην πόρτα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και προστασία των θαλάσσιων σκαφών,
επισκεφθείτε τη σελίδα για τη ναυσιπλοΐα στον ιστότοπο www.police.nsw.gov.au
ή τις Οδικές και Θαλάσσιες Υπηρεσίες (Roads and Maritime Services) στον ιστότοπο www.rms.nsw.gov.au

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη του εγκλήματος,
επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.police.nsw.gov.au safety and prevention

Για επείγοντα περιστατικά ή άμεσο κίνδυνο.

Για μη επείγοντα.

Για πληροφορίες σχετικά με εγκλήματα. Μπορείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας.

