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ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ
Οι διαρρήξεις είναι μια παραβίαση της προσωπικής ζωής και της ασφάλειάς σας. Ο προσωπικός αντίκτυπος και η απώλεια
αναντικατάστατων πραγμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος ακόμη και από την αξία των κλαπέντων αντικειμένων.
Οι περισσότερες διαρρήξεις είναι ευκαιριακές και συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι ένοικοι δεν είναι στο σπίτι. Στα αντικείμενα που κλέβονται συχνότερα
περιλαμβάνονται κοσμήματα, μετρητά, υπολογιστές και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, ωστόσο οι διαρρήκτες θα κλέψουν ο,τιδήποτε πολύτιμο βρουν. Χρησιμοποιήστε
αυτές τις χρήσιμες συμβουλές για να προστατεύσετε το σπίτι και τα προσωπικά σας αντικείμενα.

Λίστα ελέγχου πρόληψης διαρρήξεων
Κλειδώστε
Κλειδώστε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες, ακόμα κι όταν είστε στο σπίτι.
Ακλείδωτες πλαϊνές και πίσω πόρτες και παράθυρα είναι τα πιο συνηθισμένα
σημεία εισόδου για τους διαρρήκτες.
Εγκαταστήστε κλειδαριές ασφαλείας σε όλες τις εξωτερικές πόρτες και
παράθυρα – να θυμάστε να απενεργοποιείτε τις κλειδαριές ασφάλειας όταν είστε
μέσα για να μπορείτε να διαφύγετε εύκολα σε περίπτωση φωτιάς.
Εγκαταστήστε πόρτες ασφαλείας με σήτες.
Κλειδώστε το γραμματοκιβώτιό σας για να αποτρέψετε την κλοπή της
αλληλογραφίας και των προσωπικών εγγράφων σας.
Να έχετε κλειδωμένα τα εργαλεία κήπου και τις σκάλες. Τα εργαλεία σας μπορεί
να χρησιμοποιηθούν από τους κλέφτες σε μια διάρρηξη για να μπορέσουν να
εισέλθουν στο σπίτι σας.
Να κλειδώνετε τα γκαράζ και τα υπόστεγα.

Βάλτε τικ

Κύριες χρήσιμες συμβουλές για την
πρόληψη του εγκλήματος
• Κλειδώστε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες.
• Εμφάνιση: Κάντε το σπίτι σας να φαίνεται ότι κάποιος είναι μέσα όταν λείπετε.
• Ανίχνευση: Κάντε το πιο δύσκολο στους διαρρήκτες να εισέλθουν στο σπίτι χωρίς να
τους δουν.
• Προστατέψτε τα πολύτιμα αντικείμενά σας σε χρηματοκιβώτιο ή σε κρυφό μέρος.

Ασφάλεια κλειδιών
• Να αφήνετε εφεδρικά κλειδιά μόνο σε έμπιστο γείτονα. Ποτέ μην τα κρύβετε στο
ακίνητό σας.

• Να έχετε όλα τα εφεδρικά κλειδιά ή τα κλειδιά του αυτοκινήτου σε ασφαλές
μέρος – τα κλειδιά του αυτοκινήτου μπορεί να κλαπούν σε μια διάρρηξη και να
χρησιμοποιηθούν για την κλοπή του αυτοκινήτου.

Άλλες ενέργειες

Μαρκάρετε τα πολύτιμα αντικείμενα

Γνωριστείτε με τους γείτονές σας. Μπορεί να εντοπίσουν ασυνήθιστες
δραστηριότητες όταν λείπετε.

• Χρησιμοποιήστε μηχάνημα χαρακτικής ή υπεριώδη μαρκαδόρο επισήμανσης για να

Να φέρνετε μέσα τους κάδους των σκουπιδιών σας και να αδειάζετε το
γραμματοκιβώτιο τακτικά έτσι ώστε το σπίτι σας να φαίνεται ότι κατοικείται.
Ζητήστε από κάποιον γείτονα να φέρνει μέσα τον κάδο των σκουπιδιών σας αν θα
λείψετε για λίγο.
Βεβαιωθείτε ότι το σπίτι σας είναι ορατό από το δρόμο ώστε οι περαστικοί και οι
γείτονες να μπορούν να ανιχνεύσουν ύποπτες δραστηριότητες.

αναγνωρίζετε την περιουσία σας. Τα μαρκαρισμένα αντικείμενα είναι πιο δύσκολο να
πουληθούν και πιο εύκολο να επιστραφούν αν εντοπιστούν.
• Να μαρκάρετε με το γράμμα ‘V’ και μετά τον αριθμό της άδειας οδήγησής σας, π.χ.
V123456.
• Να φωτογραφίζετε τα πολύτιμα αντικείμενά σας και να τα καταγράφετε σε έντυπο
απογραφής κινητής περιουσίας.

Κόψτε τα κλαδιά που κρέμονται και κλαδέψτε τους θάμνους από το σπίτι σας ώστε
να είναι πιο δύσκολο για τους διαρρήκτες να κρυφτούν.

Σε περίπτωση διάρρηξης

Βάλτε τη συσκευασία από ακριβά αντικείμενα που αγοράσατε πρόσφατα στον
κάδο ανακύκλωσης – αν αφήνετε τα χαρτοκιβώτια στην πρασιά του πεζοδρομίου
‘ενημερώνετε’ τους διαρρήκτες τι έχετε μέσα στο σπίτι.

• Καταγγείλετε στην αστυνομία οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στη γειτονιά σας.
• Εάν έχετε πέσει θύμα διάρρηξης, μην αγγίζετε τίποτα. Καλέστε την αστυνομία στον

Σκεφτείτε να πάρετε σκύλο.

Αν κάποιος διαρρήξει το σπίτι σας ενώ είστε μέσα:

Εγκαταστήστε φωτισμό με αισθητήρα.

• Βγείτε έξω ή βρείτε ένα ασφαλές μέρος, όπως ασφαλές δωμάτιο και καλέστε την

Εγκαταστήστε ελεγχόμενο σύστημα συναγερμού.

• Η ασφάλεια η δική σας και των άλλων είναι πιο σημαντική από ό, τι να προσπαθήσετε

Ελέγξτε τα στοιχεία του κάθε πωλητή ή εργάτη που έρχεται στην πόρτα σας.
Καταγγείλετε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στο τοπικό σας αστυνομικό τμήμα.
Σκεφθείτε να εγκαταστήσετε χρηματοκιβώτιο για να φυλάτε τα πολύτιμα
αντικείμενά σας.
Να έχετε εφεδρικό αντίγραφο του σκληρού δίσκου του υπολογιστή.
Γραφτείτε στην υπηρεσία Επαγρύπνησης Γειτονιάς (Neighbourhood Watch) της
περιοχής σας και να είστε ενεργό μέλος στην πρόληψη του εγκλήματος στην
κοινότητά σας.

αριθμό Τρία Μηδενικά (000).

αστυνομία στον αριθμό Τρία Μηδενικά (000).
να αποτρέψετε μια διάρρηξη.
Εάν χρειάζεστε άμεση προσέλευση της αστυνομίας, καλέστε την
αστυνομία στον αριθμό Τρία Μηδενικά (000).
Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάποιο έγκλημα, καλέστε
το Crime Stoppers στο 1800 333 000

helpyourself.vic.gov.au
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΟΤΑΝ
ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Η περίοδος των διακοπών θα πρέπει να είναι ένα διάστημα για να χαλαρώσετε και να χαρείτε με την οικογένεια και τους
φίλους σας. Ωστόσο, συνεχίζει να είναι σημαντικό να κάνετε ενέργειες για να διατηρήσετε το σπίτι και την κοινότητά σας
ασφαλή, ειδικά αν πρόκειται να λείψετε.
Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές επιπλέον από τις οδηγίες στο ενημερωτικό φυλλάδιο Πρόληψη Διαρρήξεων από τα Σπίτια για να σας βοηθήσει να
διατηρήσετε το σπίτι σας ασφαλές ενώ λείπετε για διακοπές.

Λίστα ελέγχου για την πρόληψη διαρρήξεων
στις διακοπές
Κάντε το σπίτι σας να φαίνεται ότι κατοικείται
Αν είναι εφικτό, σκεφτείτε να βάλετε κάποιον να μείνει στο σπίτι σας και να το
φροντίζει ενώ λείπετε.
Σταματήστε την αλληλογραφία σας ή βεβαιωθείτε ότι κάποιος αδειάζει τακτικά
το γραμματοκιβώτιό σας και δεν μένει συνεχώς γεμάτο με γράμματα.
Ακυρώστε τις συνδρομές εφημερίδων – οι αμάζευτες εφημερίδες μπορεί να
φανερώσουν στους διαρρήκτες ότι δεν είστε στο σπίτι.
Κανονίστε για κάποιον γείτονα να βγάζει και να μαζεύει τους κάδους των
σκουπιδιών σας.
Ζητήστε από κάποιον γείτονα να παρκάρει κάπου-κάπου το αυτοκίνητό του στην
είσοδό σας.
Κανονίστε για κάποιον γείτονα ή φίλο να διατηρεί τον κήπο σας και να κόβει το
γκαζόν σας.
Χαμηλώστε την ένταση του τηλέφωνου σας έτσι ώστε οι διαρρήκτες να μην
μπορούν να το ακούσουν όταν χτυπάει.
Ρυθμίστε έναν χρονοδιακόπτη σε μια λάμπα ή να ανάβουν τα φώτα τη νύχτα.
Ρυθμίστε έναν χρονοδιακόπτη για να ανοίγει και να κλείνει το ραδιόφωνο κατά
τη διάρκεια της ημέρας.

Βάλτε τικ

Κύριες χρήσιμες συμβουλές για την
πρόληψη του εγκλήματος
• Εμφάνιση: Κάντε το σπίτι σας να φαίνεται ότι κάποιος είναι μέσα. Κανονίστε για
κάποιον να μείνει στο σπίτι σας ή ζητήστε βοήθεια από έμπιστο γείτονα.
• Κλειδώστε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες.
• Βελτιώστε την ασφάλεια του σπιτιού σας.
• Προστατέψτε τα πολύτιμα αντικείμενά σας σε χρηματοκιβώτιο ή σε κρυφό μέρος.

Επιπλέον Πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο Πρόληψη
Διαρρήξεων από τα Σπίτια για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη
φυσική ασφάλεια του σπιτιού σας. Διατίθεται στην ιστοσελίδα
www.helpyourself.vic.gov.au
Κατεβάστε και υποβάλετε το έντυπο Absence from Residence
(Απουσία από την Κατοικία) στο τοπικό σας αστυνομικό τμήμα.
Διατίθεται στην ιστοσελίδα: www.police.vic.gov.au
Η ενημέρωση της αστυνομίας σχετικά με την απουσία σας δεν
εγγυάται την ασφάλεια του σπιτιού σας, και θα πρέπει να εξεταστεί
ως επιπλέον ενέργεια από τις συμβουλές που παρέχονται σε αυτό το
ενημερωτικό φυλλάδιο.

Οι διαρρήκτες βάζουν στόχο τα σπίτια που νομίζουν ότι
δεν είναι κανείς μέσα.

Να είστε προσεκτικοί όταν στέλνετε τα σχέδια των διακοπών σας στα κοινωνικά
μίντια - μη διαφημίζετε ότι το σπίτι σας θα είναι ακατοίκητο.

Κλειδώνετε και βελτιώστε την ασφάλεια
Εγκαταστήστε κλειδαριές σε όλες τις πόρτες και παράθυρα.
Εγκαταστήστε και ενεργοποιήστε ένα σύστημα συναγερμού.
Να κλειδώνετε τα εργαλεία και άλλα αντικείμενα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε μια διάρρηξη.
Ακολουθήστε τις συμβουλές στο ενημερωτικό φυλλάδιο Πρόληψη Διαρρήξεων
από τα Σπίτια.
Εάν χρειάζεστε άμεση προσέλευση της αστυνομίας, καλέστε την
αστυνομία στον αριθμό Τρία Μηδενικά (000).
Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάποιο έγκλημα, καλέστε
το Crime Stoppers στο 1800 333 000

helpyourself.vic.gov.au
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΛΟΠΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι κλοπές αυτοκινήτων μπορεί να είναι είτε ευκαιριακές ή επαγγελματικές. Σε κάθε περίπτωση τα κλεμμένα οχήματα μπορεί
να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη νέων αδικημάτων και μπορεί να τους προκαλέσουν ζημιές, να τα καταστρέψουν ή να
μη βρεθούν ποτέ.
Οι περισσότερες κλοπές αυτοκινήτων συμβαίνουν μέσα ή γύρω από ιδιωτικές κατοικίες, γι ‘αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνετε μέτρα για να
προστατεύσετε το αυτοκίνητό σας, ακόμη κι όταν είναι σταθμευμένο σε γκαράζ, χώρο στάθμευσης σπιτιού ή σε κατοικημένο δρόμο.

Λίστα ελέγχου
Κλειδώστε
Κλειδώστε το αυτοκίνητό σας – πάντοτε να ελέγχετε αν πράγματι
είναι κλειδωμένο, ακόμα κι όταν είναι σταθμευμένο στο σπίτι ή απλά
απομακρύνεστε από το αυτοκίνητό σας για μια στιγμή.
Να κλείνετε όλα τα παράθυρα – περιλαμβανομένης της ηλιοροφής.

Βάλτε τικ

Κύριες χρήσιμες συμβουλές για την
πρόληψη του εγκλήματος
• Να κλειδώνετε όλες τις πόρτες και να κλείνετε όλα τα παράθυρα.
• Να σταθμεύετε σε καλά φωτισμένο και ασφαλή χώρο.
• Να ασφαλίζετε τα κλειδιά σας και μην τα αφήνετε ποτέ στο αυτοκίνητό σας.
• Εγκαταστήστε αντικλεπτικές συσκευές και να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν.

Να έχετε το αυτοκίνητό σας κλειδωμένο όταν οδηγάτε.

Ασφάλεια κλειδιών

Ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας

Σε πολλές περιπτώσεις κλοπής αυτοκινήτων, τα κλειδιά είχαν αφεθεί πάνω στη μηχανή.
• Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά σας στο αυτοκίνητό σας.

Αν είναι εφικτό, να σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε γκαράζ που κλειδώνει.

• Μην γράφετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας σε οποιαδήποτε κλειδιά χρησιμοποιήστε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Να σταθμεύετε εκτός του δρόμου στο χώρο στάθμευσης του σπιτιού σας
(driveway) αν δεν έχετε γκαράζ.

• Να έχετε εφεδρικά κλειδιά του αυτοκινήτου σε ασφαλές μέρος στο σπίτι ή στη

Να σταθμεύετε σε ένα καλά φωτισμένο χώρο για να αυξήσει τον κίνδυνο ότι
οι άλλοι θα εντοπίσουν τους κλέφτες.

Αν κλαπεί το αυτοκίνητό σας

Εγκαταστήστε σύστημα ακινητοποίησης του κινητήρα και συναγερμού
αυτοκινήτου, εάν δεν είναι ήδη τοποθετημένα.
Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε κλειδαριά τιμονιού - ιδιαίτερα για
παλαιότερα οχήματα.

δουλειά σας.

• Καταγγείλετε την κλοπή στην αστυνομία ή καλέστε τον αριθμό Τρία Μηδενικά (000)
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

• Ειδοποιήστε την ασφαλιστική σας εταιρεία αμέσως.

Σκεφθείτε να τοποθετήσετε κλειδαριά στο καπό.
Εγκαταστήστε συσκευή εντοπισμού GPS για σπάνια και ακριβά αυτοκίνητα.

Εάν χρειάζεστε άμεση προσέλευση της αστυνομίας, καλέστε την
αστυνομία στον αριθμό Τρία Μηδενικά (000).
Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάποιο έγκλημα, καλέστε
το Crime Stoppers στο 1800 333 000

helpyourself.vic.gov.au
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΛΟΠΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ
Κλοπές από αυτοκίνητα συχνά οφείλονται επειδή πολύτιμα αντικείμενα έχουν αφεθεί σε κοινή θέα ή πόρτες και παράθυρα
έχουν αφεθεί ξεκλείδωτα. Κλοπές μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, γι’ αυτό είναι σημαντικό να μη παρουσιάζετε μια
εύκολη ευκαιρία στους κλέφτες.
Προκειμένου να κλέψουν, οι κλέφτες θα σπάσουν ένα παράθυρο του αυτοκινήτου ή θα σπάσουν κλειδαριές και το κόστος των επισκευών μπορεί να
υπερβαίνει την αξία των κλεμμένων αντικειμένων. Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα για να βοηθήσετε στη μείωση του κινδύνου των κλοπών.

Λίστα ελέγχου
Απομακρύνετε όλα τα πολύτιμα αντικείμενα
Μην αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα στα οχήματά σας. Αν είναι εφικτό πάρτε
τα μαζί σας.
Αν πρέπει να αφήσετε πολύτιμα αντικείμενα στο αυτοκίνητό σας – βάλτε τα
στο χώρο αποσκευών χωρίς να σας δουν.
Αφαιρέστε τις συσκευές GPS και σκουπίστε το σημείο αναρρόφησης από το
παράθυρο.
Μην αφήνετε προσωπικά έγγραφα στο αυτοκίνητό σας όπως άδεια
κυκλοφορίας ή οδήγησης. Τα έγγραφα αυτά περιέχουν τη διεύθυνση του
σπιτιού σας.
Μην αφήνετε στο αυτοκίνητό σας τα κλειδιά του σπιτιού ή συσκευές για το
άνοιγμα της πόρτας του γκαράζ - μπορεί να κλαπούν και να χρησιμοποιηθούν
σε διαρρήξεις του σπιτιού.

Βάλτε τικ

Κύριες χρήσιμες συμβουλές για την
πρόληψη του εγκλήματος
• Απομακρύνετε όλα τα πολύτιμα αντικείμενα όταν φεύγετε από το αυτοκίνητό
σας.
• Κλειδώστε όλες τις πόρτες και κλείστε όλα τα παράθυρα πριν φύγετε από το
αυτοκίνητό σας.
• Να σταθμεύετε σε καλά φωτισμένο και ασφαλή χώρο.

Συνηθισμένα αντικείμενα που κλέβονται
• Χρήματα, πορτοφόλια, πιστωτικές κάρτες.
• Εργαλεία και ηλεκτρικά εργαλεία.
• Υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, GPS και άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές.

• Γυναικείες τσάντες, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου.

Κλειδώστε

Σε περίπτωση κλοπής

Κλειδώστε το αυτοκίνητό σας – πάντοτε να ελέγχετε αν πράγματι
είναι κλειδωμένο, ακόμα κι όταν είναι σταθμευμένο στο σπίτι ή απλά
απομακρύνεστε από το αυτοκίνητό σας για μια στιγμή.

Αν κλάπηκαν πολύτιμα αντικείμενα από το αυτοκίνητό σας, καταγγείλετε την κλοπή στην
αστυνομία.

Να κλείνετε όλα τα παράθυρα – περιλαμβανομένης της ηλιοροφής.
Τεχνίτες – να κλειδώνετε τα εξωτερικά κιβώτια εργαλείων και εξοπλισμού αν
δεν μπορείτε να τα απομακρύνετε.
Ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας
Αν είναι εφικτό, να σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε γκαράζ που κλειδώνει.
Να σταθμεύετε εκτός του δρόμου στο χώρο στάθμευσης του σπιτιού σας
(driveway) αν δεν έχετε γκαράζ.
Να σταθμεύετε σε καλά φωτισμένο χώρο – οι κλέφτες δεν θέλουν να
εντοπιστούν όταν κάνουν διάρρηξη σε αυτοκίνητο, γι’ αυτό αυξάνεται ο
κίνδυνος να εντοπιστούν από άλλους.
Εγκαταστήστε συναγερμό αυτοκινήτου

Εάν χρειάζεστε άμεση προσέλευση της αστυνομίας, καλέστε την
αστυνομία στον αριθμό Τρία Μηδενικά (000).
Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάποιο έγκλημα, καλέστε
το Crime Stoppers στο 1800 333 000

helpyourself.vic.gov.au

Greek

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΑΠΟ
ΚΛΟΠΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ
Η Βικτώρια είναι ένα ζωντανό και ασφαλές μέρος, αλλά ο καθένας μπορεί να πάρει λογικές προφυλάξεις για να προστατεύσει τα
προσωπικά του αντικείμενα από την κλοπή όταν βρίσκεται σε δημόσιο χώρο.
Οι περισσότερες κλοπές σε δημόσιους χώρους συμβαίνουν όταν τα πολύτιμα αντικείμενά σας είναι σε κοινή θέα κι αν αφαιρεθείτε λιγάκι ή αφήσετε τα υπάρχοντά
σας αφύλακτα. Χρήματα, πορτοφόλια, τσάντες και πολύτιμα ηλεκτρονικά όπως κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές είναι ελκυστικά στους κλέφτες. Ακολουθήστε
αυτές τις απλές συμβουλές για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και να προλάβετε τις κλοπές.

Όταν είστε έξω
Να είστε σε επαγρύπνηση
Να είστε δυναμικοί και να περπατάτε με εμπιστοσύνη.
Πάντα να έχετε ένα αυτί ελεύθερο αν χρησιμοποιείτε ακουστικά.

Βάλτε τικ

Κύριες χρήσιμες συμβουλές για την
πρόληψη του εγκλήματος
• Να είστε σε επαγρύπνηση όταν είστε σε δημόσιο χώρο.
• Φυλάξτε, προσέχετε, μην παίρνετε μαζί σας πολλά πολύτιμα αντικείμενα.
• Να προσέχετε την προσωπική σας ασφάλεια όταν χρησιμοποιείτε τις
Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ).

Να είστε σε επαγρύπνηση και προσεκτικοί για άτομα που φαίνονται ύποπτα.
Να έχετε μαζί σας μόνο τα απαραίτητα
Πάρτε μόνο τα πολύτιμα αντικείμενα που χρειάζεστε για την περίσταση.
Προσέχετε τα πράγματά σας
Να κρατάτε συνεχώς τα πολύτιμα αντικείμενά σας και ποτέ μην τα αφήνετε
αφύλαχτα.
Να βάζετε τις τσάντες σας στην αντίθετη πλευρά από την κυκλοφορία.

Ασφάλεια στα ATM
Γενικά η χρήση των μηχανών ΑΤΜ είναι ένας ασφαλής και βολικός τρόπος για να κάνετε
ανάληψη χρημάτων, αλλά υπάρχουν ορισμένα σημαντικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε για
την προστασία σας.

• Να χρησιμοποιείτε ΑΤΜ που βρίσκεται μέσα σε κτίριο, σουπερμάρκετ ή άλλα
πολυσύχναστα και καλά φωτισμένα μέρη.

• Να προσέχετε για οποιαδήποτε ύποπτα άτομα και μη χρησιμοποιήσετε το ΑΤΜ αν δεν
αισθάνεστε ασφαλείς.

Μην αφήνετε ποτέ τσάντες ή πολύτιμα αντικείμενα στα διπλανά καθίσματα.
Να έχετε τις τσάντες σας στα γόνατά σας ή το πόδι σας πάνω στο λουρί της
τσάντας όταν κάθεστε.

• Ελέγξτε την οπή για την κάρτα για οποιαδήποτε σημάδια παραβίασης – όπως κάποιο

Να ασφαλίζετε πρώτα τα πολύτιμα αντικείμενα στο αυτοκίνητό σας πριν
βάλετε τα ψώνια σας μέσα.

• Μη γράφετε ποτέ τον προσωπικό σας κωδικό και μην τον αποθηκεύετε στο κινητό

Μην αφήνετε τα πράγματά σας σε κοινή θέα
Να έχετε τις τσάντες σας κλεισμένες με το φερμουάρ για να μην φαίνονται τα
πολύτιμα αντικείμενα.
Βάλτε αμέσως τα χρήματα στο πορτοφόλι σας μετά από κάθε συναλλαγή.
Να έχετε τα πολύτιμα αντικείμενα κρυμμένα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε
(τηλέφωνα, μουσικές συσκευές, κινητούς υπολογιστές).

κολλημένο αντικείμενο.

• Καλύψτε το πληκτρολόγιο με το άλλο σας χέρι όταν βάζετε τον προσωπικό σας
κωδικό.

σας – να τον θυμάστε.

• Να κάνετε ανάληψη μόνο όσα μετρητά χρειάζεστε για εκείνη τη φορά – βάλτε
αμέσως τα χρήματα στο πορτοφόλι σας.

• Αν η μηχανή δεν επιστρέψει την κάρτα σας, ενημερώστε αμέσως την τράπεζα.
• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τραπεζικού σας ιδρύματος για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στα ΑΤΜ.

Σε περίπτωση κλοπής
• Μην προσπαθήσετε να πάρετε πίσω τα πολύτιμα αντικείμενά σας από τον κλέφτη.
Η ασφάλειά σας είναι το σημαντικότερο μέλημα.

• Αν πέσατε θύμα κλοπής, καταγγείλετέ το αμέσως στον τοπικό σας αστυνομικό
σταθμό.

• Δώστε στην αστυνομία λεπτομέρειες των κλεμμένων αντικειμένων.
Εάν χρειάζεστε άμεση προσέλευση της αστυνομίας, καλέστε την
αστυνομία στον αριθμό Τρία Μηδενικά (000).
Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάποιο έγκλημα, καλέστε
το Crime Stoppers στο 1800 333 000

helpyourself.vic.gov.au

