
Προστατεύστε την ταυτότητά σας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΝΟ – ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Κ

λοπή αλληλογραφ
ίας

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

Η σύγχρονη ζωή διασφαλίζει εύκολη πρόσβαση και άνεση για τον πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει και το πώς 
λαμβάνουμε και στέλνουμε αγαθά και πληροφορίες.

Αντικείμενα όπως πιστωτικές κάρτες, άδειες οδήγησης και λογαριασμοί κοινωφελών επιχειρήσεων που 
αποστέλλονται με το ταχυδρομείο περιέχουν σημαντικά προσωπικά στοιχεία δικά σας και της οικογένειάς σας.

Στα λάθος χέρια ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
ψευδών ταυτοτήτων και για εγκληματικούς σκοπούς. Αυτού του είδους το έγκλημα κοστίζει εκατομμύρια 
δολάρια κάθε χρόνο και μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την οικονομική σας υπόληψη. 

Ακολουθώντας τις παρακάτω απλές συμβουλές όλοι μας μπορούμε να προστατευθούμε καλύτερα από 
αυτού του είδους το έγκλημα.

Ασφαλίστε την αλληλογραφία σας
■	 Εγκαταστήστε γραμματοκιβώτιο που κλειδώνει πάντα.

■	 Χρησιμοποιείτε πάντα μια καλή κλειδαριά στο γραμματοκιβώτιό σας.

■	 Μην αφήνετε το γραμματοκιβώτιό σας να παραγεμίζει.

Προστατεύστε την αλληλογραφία σας
■	 Φροντίζετε πάντα να παραλαμβάνετε τις νέες πιστωτικές σας κάρτες από την τράπεζα ή το ταχυδρομείο.

■	 Όταν απουσιάζετε για μεγάλες χρονικές περιόδους να ζητάτε η αλληλογραφία σας να παραμένει στο 
ταχυδρομείο ή να παραλαμβάνεται από κάποιον φίλο.

■	 Καθαρίζετε πάντα την αλληλογραφία σας καθημερινά.

Προστατεύστε την ταυτότητά σας
■	 Προσέχετε πάντα τις ‘απροειδοποίητες κλήσεις’ πωλήσεων και ζητάτε να μάθετε με ποιον μιλάτε.

■	 Ποτέ μην αποκαλύπτετε προσωπικά σας στοιχεία σε άτομα που δεν γνωρίζετε ή δεν εμπιστεύεστε.

■	 Επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας, το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα ή τον πάροχο 
υπηρεσιών σας αν νομίζετε ότι έχει επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος απατεώνας.

Αν γνωρίζετε ότι εκλάπη αλληλογραφία και χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ψευδούς ταυτότητας, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία Crime Stoppers στο 1800 333 000 ή online στη διεύθυνση 
www.crimestoppers.com.au

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

Protect your identity (Mail Theft) – Greek

http://www.crimestoppers.com.au
http://www.police.nsw.gov.au

