
Τίτλος του έργου:  BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for 

monitoring, assessing and forecasting the efficiency, sustainability and resilience of 

Piraeus 

Το έργο BeSecure-FeelSecure είναι ένα από τα τρία έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το 

European Regional Development Fund στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του Urban 

Innovative Actions με θέμα Urban Security.  

Φορέας υποδοχής είναι ο Δήμος Πειραιά και συνεργαζόμενα ιδρύματα: η Singular Logic, το 

Εργαστήριο Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το κέντρο ερευνών του 

Πανεπιστημίου Πειραιά, το European Forum for Urban Security (Efus), η SPACE Hellas και το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Πάντειο Πανεπιστήμιο: 

Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας.  

Περίληψη Έργου:  

H Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA) έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση και εφαρμογή 

καινοτόμων προτάσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τη βιώσιμη 

αστεακή ανάπτυξη και είναι σημαντικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό άξονα του 

έργου αποτελεί η προαγωγή της αστεακής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Πειραιά. 

Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που εντάσσεται στην προοπτική αυτή και θέτει ως 

περαιτέρω στόχους την ενίσχυση της κοινωνικής  συνοχής και την ενδυνάμωση της 

κοινότητας για την πρόληψη του εγκλήματος και του απορρέοντος από αυτό ανασφάλειας 

των πολιτών. Το σύνθετο ζήτημα της ασφάλειας απαιτεί την εφαρμογή μέτρων συμμετοχικής 

αντεγκληματικής πολιτικής και ενίσχυση της διεταιρικότητας, μέσα από την εμπλοκή 

μεγάλου αριθμού κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του επίσημου 

κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος, υγειονομικών και κοινωνικών φορέων, εκπαιδευτικών 

μονάδων, μη κυβερνητικών οργανισμών, μελών της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και 

αστικών σχεδιαστών. Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία ενός κομβικού 

φορέα πρόληψης της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, ο οποίος θα επιδιώξει τη 

διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δ.Πειραιά 

προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη της εγκληματικότητας και να ενισχύσουν το 

αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων, εργαζομένων και περαστικών των περιοχών εφαρμογής 

του προγράμματος. Πρακτικά, οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν τόσο σε 

φυσικό όσο και σε ψηφιακό περιβάλλον, μέσω της δημιουργίας μιας πρωτότυπης 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Δεδομένου ότι η 

αστεακή ασφάλεια συναρτάται τόσο με αντικειμενικές συνθήκες, όπως η μορφή και οι 

διαστάσεις της εγκληματικότητας, όσο και υποκειμενικούς παράγοντες που συντελούν στην 

πρόσληψη κινδύνου και εγκληματικών απειλών, απαιτείται μια εμπειρικά τεκμηριωμένη 

αξιολόγηση των στοιχείων που προσδιορίζουν και των παραγόντων που δημιουργούν την 

κατάσταση του «ευάλωτου». Στο πλαίσιο και για το σκοπό αυτό, θα διεξαχθεί εμπειρική 

μελέτη βασισμένη στη συλλογή και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, σε 

συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη και τις κοινότητες του Δήμου Πειραιά. Τα ερευνητικά 

δεδομένα που θα προκύψουν από τη διαγνωστική αυτή εμπειρική μελέτη, σε συνδυασμό με 

σύνθετες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνει ο ερευνητικός σχεδιασμός, θα 

καταλήξουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή του ολιστικού προγράμματος πρόληψης της 

ανασφάλειας, το οποίο θα εφαρμοσθεί και θα αξιολογηθεί, ώστε να καταλήξει σε μια 

εμπειρικά τεκμηριωμένη ολιστική μορφή πρόληψης, με προοπτική βιωσιμότητας και 

επέκτασης και σε άλλες αστεακές ενότητες πέραν της περιοχής έρευνας. 


