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Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Έρευνες πεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος 
BeSecure-FeelSecure (BSFS)

• Κατά την 1η φάση του προγράμματος BeSecure-FeelSecure (BSFS), υλοποιήθηκαν δύο 

διαγνωστικές έρευνες, που αφορούν τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες του 2ου και 5ου

Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Πειραιά.

• Στόχος: η μέτρηση, μεταξύ άλλων, των τιμών βάσης δεικτών που αναφέρονται: α) στην

αίσθηση ασφάλειας για την περιοχή κατοικίας, β) το φόβο του εγκλήματος, γ) τη συμμετοχή 

των πολιτών σε εγκληματοπροληπτικές δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή τους, δ) την 

πρόθεση συμμετοχής σε εγκληματοπροληπτικές δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή 

τους, ε) την εμπιστοσύνη των πολιτών στις τοπικές Αρχές.

• Κατά τη 2η φάση του προγράμματος: οι ως άνω έρευνες θα επαναληφθούν με σκοπό την

αξιολόγηση της επίπτωσης του έργου. Ειδικά για την έρευνα στο γενικό πληθυσμό θα

επανεκτιμηθούν οι τιμές των προαναφερόμενων δεικτών αποτελεσματικότητας του έργου.
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Αναγκαιότητα της Έρευνας

• Η ξεχωριστή αυτή διαγνωστική έρευνα, σε ιδιοκτήτες και υπαλλήλους

καταστημάτων, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθεί χωρικά

ολόκληρη η περιοχή ενδιαφέροντος, καθώς στα συγκεκριμένα

διαμερίσματα του Δήμου Πειραιά (2ο και 5ο) υπάρχουν περιοχές που

περιέχουν περιορισμένο αριθμό νοικοκυριών. Οι περιοχές αυτές έχουν

εμπορικό και όχι οικιστικό χαρακτήρα.



Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πειραιά αναφορικά με το αίσθημα ανασφάλειας και τη 

θυματοποίηση των καταστηματαρχών

Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Ταυτότητα της  Έρευνας 

• Σκοπός: να επιτευχθεί πλήρης και λεπτομερής καταγραφή της εικόνας της 
εγκληματικότητας, καθώς και των διαστάσεων και των παραγόντων που σχετίζονται με 
την ανασφάλεια των καταστηματαρχών στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα Πειραιά. 

• Τύπος και μέθοδος: ποσοτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις και τη χρήση 
δομημένου ερωτηματολογίου.

• Δείγμα: 100 καταστήματα της περιοχής αναφοράς.

• Χρόνος Διεξαγωγής: 6 έως 10 Ιουλίου 2020.

• Σημεία ενδιαφέροντος: περιοχές των δύο προαναφερόμενων Δημοτικών 
Διαμερισμάτων του Δήμου Πειραιά, όπου βρίσκονται κυρίως εμπορικά καταστήματα.
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Αίσθημα ανασφάλειας
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Πώς χαρακτηρίζετε τη γειτονιά στην οποία 
βρίσκεται το κατάστημα σας; Οι απαντήσεις, αναφορικά με 

την ασφάλεια της περιοχής 
δραστηριοποίησης κάθε 
καταστήματος, υποδεικνύουν 
μια διχοτόμηση του 
δείγματος, καθώς: α) οι μισοί 
σχεδόν καταστηματάρχες ή 
εργαζόμενοι (49%) απάντησαν 
ότι η περιοχή είναι «Πολύ» ή 
«Αρκετά» ασφαλής, ενώ β) οι 
υπόλοιποι (51%) απάντησαν 
ότι είναι «Λίγο» ή «Καθόλου» 
ασφαλής. 
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Καθόλου ασφαλή
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Οι ερωτηθέντες του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος χαρακτήρισαν σε μεγαλύτερο ποσοστό τη 
γειτονιά που βρίσκεται το κατάστημά ως Λίγο/Καθόλου ασφαλή, σε σύγκριση με εκείνους του 
2ου Δημοτικού Διαμερίσματος
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Ποιες περιοχές σας προκαλούν μεγαλύτερη ανασφάλεια; 
(ανεξάρτητα από την περιοχή δραστηριοποίησης του καταστήματός)
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Data source: Survey on MD 2 
and 5 of Piraeus municipality

Scale: 1:18,000
Projection: Transverse Mercator
Grid: Greek Grid 87

The data were collected on 
22nd - 24th of June 2020, 
with the CATI method. 
The sample consists by 539 
responds and the data are 
displayed at a neighborhood level.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
απαντήσεις των ερωτώμενων σε ερώτηση η
οποία αφορά την καταγραφή του αισθήματος
ανασφάλειας, ανεξάρτητα από την περιοχή
δραστηριοποίησης του καταστήματός τους.

Η μεγαλύτερη ανασφάλεια απεικονίζεται (με
κόκκινο χρωματισμό) σε δύο τομείς: Ο πρώτος
εντοπίζεται στην περιοχή γύρω από το
σιδηροδρομικό σταθμό του ΗΣΑΠ, τους δρόμους
πίσω από αυτόν και μέρος του Λιμένα κοντά
στον σιδηροδρομικό σταθμό και ο δεύτερος
εντοπίζεται γύρω από την εκκλησία της Αγίας
Σόφιας και την ευρύτερη περιοχή.
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Ποιες περιοχές σας προκαλούν μεγαλύτερη ανασφάλεια; 
(Έρευνα γενικού πληθυσμού )
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• Στην περίπτωση της αντίστοιχης έρευνας που
πραγματοποιήθηκε στο γενικό πληθυσμό των
δύο Δημοτικών Διαμερισμάτων, οι απαντήσεις
των ερωτώμενων ταυτίζονται, εξαιρουμένης
της περιοχής της Αγίας Σοφίας.

• Επιπλέον υποδεικνύουν ως περιοχή που
προκαλεί τη μεγαλύτερη ανασφάλεια, μια

ευρύτερη περιοχή πέριξ του χώρου του
Λιμανιού και όχι μόνο κοντά στο σταθμό του
ΗΣΑΠ. Η περιοχή αυτή εκτείνεται περίπου από
την Πύλη 2 του Λιμένα έως το Δικαστικό
Μέγαρο του Πειραιά.
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Ποιες θεωρείτε ως τις μεγαλύτερες απειλές για το κατάστημά 
σας στην συγκεκριμένη περιοχή; 
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• Οι μεγαλύτερες απειλές εντοπίζονται 
πρωτίστως σε θέματα εγκληματικότητας 
κατά της ιδιοκτησίας, που εντάσσονται 
τόσο στην ατομική σφαίρα όσο και στην 
καθημερινή ζωή (κλοπές/διαρρήξεις, 
ληστείες). 

• Ακολουθούν εγκληματικές 
συμπεριφορές που αφορούν την 
παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, 
την παρουσία συμμοριών καθώς και 
τους βανδαλισμούς.
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Ποιες θεωρείτε ως τις μεγαλύτερες απειλές για το κατάστημά 
σας στην συγκεκριμένη περιοχή; 

Στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα, οι απειλές επικεντρώνονται κυρίως στις κλοπές/διαρρήξεις, ληστείες και τα 

ναρκωτικά, ενώ στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα η γκάμα των απαντήσεων είναι ευρύτερη, περιλαμβάνοντας 

επιπλέον την παρουσία συμμοριών και υψηλότερα ποσοστά σε αδικήματα όπως οι βανδαλισμοί. 
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Πώς αξιολογείτε την εξέλιξη της εγκληματικότητας, στην περιοχή 
που βρίσκεται το κατάστημα σας, κατά την τελευταία τριετία;
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Όσον αφορά το επίπεδο εγκληματικότητας, την τελευταία 3ετία, η εντύπωση ενός σταθερού ποσοστού

εγκληματικότητας, είναι σαφής στο συνολικό δείγμα (51%) και στους καταστηματάρχες του 2ου

Δημοτικού Διαμερίσματος (65%). Αντίθετα, στην περίπτωση του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος σχεδόν

οι μισοί ερωτηθέντες (48%) ανέφεραν ότι το επίπεδο εγκληματικότητας έχει αυξηθεί.
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Τι μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ασφαλέστεροι στην 
περιοχή αυτή;
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Δημιουργία δημοτικής υπηρεσίας υποστήριξης 
των θυμάτων

Δραστηριοποίηση του τοπικού συμβουλίου 
πρόληψης της εγκληματικότητας του Δήμου …

Συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα του Δήμου 
για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην …

Δραστηριοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

Πολύ/Αρκετά Λίγο/Καθόλου

• Τα μέτρα που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν για την ενίσχυση του 

αισθήματος ασφάλειας, έχουν να 

κάνουν, στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία, με βελτίωση των 

περιβαλλοντικών συνθηκών της 

περιοχής (καλύτερος φωτισμός) και 

με μέτρα αστυνόμευσης (περιπολίες 

πεζές και εποχούμενες κ.λπ.). 

• Ακολουθούν πρωτοβουλίες που θα 

μπορούσαν να αναληφθούν από τον 

Δήμο για την ενημέρωση των 

πολιτών (όπως π.χ. το τοπικό 

συμβούλιο πρόληψης 

εγκληματικότητας.)
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Τι μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ασφαλέστεροι στην 
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Συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα του Δήμου 
για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην …

Δημιουργία δημοτικής υπηρεσίας υποστήριξης 
των θυμάτων

Δραστηριοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

2ο  Δημοτικό Διαμέρισμα
Πολύ/Αρκετά Λίγο/Καθόλου

86.0%

84.0%

82.0%

80.0%

78.0%

76.0%

74.0%

70.0%

66.0%

38.0%

12.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

22.0%

26.0%

30.0%

34.0%

62.0%

0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%

Καλύτερος φωτισμός στους δρόμους

Εποχούμενες (περιπολικά/ΔΙ.ΑΣ) περιπολίες της 
αστυνομίας

Κάμερες στους δημόσιους χώρους/δρόμους

Πεζές περιπολίες αστυνομικών

Δημιουργία δημοτικής υπηρεσίας υποστήριξης των 
θυμάτων

Ενημέρωση πολιτών από το Δήμο και την Αστυνομία για  
μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας

Αστυνομικός της γειτονιάς

Δραστηριοποίηση του τοπικού συμβουλίου πρόληψης 
της εγκληματικότητας του Δήμου Πειραιά

Συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα του Δήμου για την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή

Δραστηριοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ασφάλειας

5ο Δημοτικό Διαμέρισμα

Πολύ/Αρκετά Λίγο/Καθόλου

Παρόμοιο είναι το μοτίβο απαντήσεων ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. 



Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πειραιά αναφορικά με το αίσθημα ανασφάλειας και τη 

θυματοποίηση των καταστηματαρχών

Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Εμπειρία άμεσης θυματοποίησης



Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πειραιά αναφορικά με το αίσθημα ανασφάλειας και τη 

θυματοποίηση των καταστηματαρχών

Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Εσείς ή το κατάστημά σας έχει δεχθεί εγκληματική επίθεση;

5ο Δημοτικό Διαμέρισμα

2ο Δημοτικό Διαμέρισμα

44%

Συνολικό δείγμα 46%

42%

Περίπου 4 στους 10 καταστηματάρχες δήλωσαν ότι, οι ίδιοι ή το κατάστημά τους, έχουν πέσει θύματα ενός ή

περισσότερων ποινικών αδικημάτων, ενώ στο 2ο Δ. Δ. τα ποσοστά θυματοποίησης είναι υψηλότερα. Οι εγκληματικές

συμπεριφορές με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι καταστηματάρχες επικεντρώνονται σε εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.



Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πειραιά αναφορικά με το αίσθημα ανασφάλειας και τη 

θυματοποίηση των καταστηματαρχών

Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

39%

61%

Ναι

Όχι

47%

53%

Ναι
Όχι

62%

38%
Ναι

Όχι

70%

30%

Ναι

Όχι

Καταγγείλατε το περιστατικό στην 
Αστυνομία;

5ο Δημοτικό Διαμέρισμα

2ο Δημοτικό Διαμέρισμα

Είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με 
τον οποίο η Αστυνομία αντιμετώπισε το 

περιστατικό;

Γιατί δεν είστε ικανοποιημένοι;

Όσον αφορά την καταγγελία των 

περιστατικών στην Αστυνομία, η 

πλειοψηφία των ερωτώμενων 

δήλωσε ότι έχουν προβεί σε 

καταγγελία του περιστατικού.

Αναφορικά με την ικανοποίησή 

των καταγγελλόντων, οι αρνητικές 

απόψεις είναι πλειοψηφία στο 2ο

Δ.Δ., ενώ στο 5ο Δ.Δ. οι απόψεις 

περίπου ισοκατανέμονται.

Με εξαίρεση την «άμεση ανταπόκριση» και την «ευγένεια», 

που συγκεντρώνουν τα χαμηλότερα ποσοστά αρνητικών 

απόψεων, οι αξιολογήσεις με το υψηλότερο αρνητικό πρόσημο 

επικεντρώνονται στην αδυναμία σύλληψης των δραστών και 

στη μη ανάκτηση των κλοπιμαίων.



Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πειραιά αναφορικά με το αίσθημα ανασφάλειας και τη 

θυματοποίηση των καταστηματαρχών

Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι εσείς ή το κατάστημα σας θα γίνετε, στην 
περιοχή αυτή, αντικείμενο εγκληματικής θυματοποίησης μέσα στους 
επόμενους μήνες;

58%

68%

48%

42%

32%

52%

000% 025% 050% 075% 100%

Συνολικό 
Δείγμα

2ο Δημοτικό 
Διαμέρισμα

5ο Δημοτικό 
Διαμέρισμα

Πολύ/Αρκετά πιθανό Λίγο/Καθόλου πιθανό

Τόσο στο συνολικό δείγμα (58%), όσο και στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα (68%), η πλειοψηφία των καταστηματαρχών 

θεωρεί ότι είναι πιθανό να θυματοποιηθεί στους επόμενους μήνες. 

Αντίθετα στην περίπτωση του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος, όπου καταγράφηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά

θυματοποίησης, η εκτιμώμενη πιθανότητα θυματοποίησης είναι σαφώς μικρότερη (48%).



Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πειραιά αναφορικά με το αίσθημα ανασφάλειας και τη 

θυματοποίηση των καταστηματαρχών

Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Tι είδους μέτρα αυτοπροστασίας έχετε λάβει στο κατάστημά σας;

5ο Δημοτικό Διαμέρισμα2ο Δημοτικό Διαμέρισμα

Τα μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν ληφθεί σχετίζονται κυρίως με, αυτό που θα ονομάζαμε, «παθητική ασφάλεια» 

των καταστημάτων και περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο συστήματα συναγερμού, εγκατάσταση καμερών και ρολά 

ασφαλείας και λιγότερο με δυναμικά μέτρα αυτοπροστασίας από την πλευρά των καταστηματαρχών, όπως είναι η 

οπλοφορία (με συμβατικό ή αυτοσχέδιο όπλο, π.χ. ρόπαλο) ή η αυτοάμυνα.



Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πειραιά αναφορικά με το αίσθημα ανασφάλειας και τη 

θυματοποίηση των καταστηματαρχών

Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Στάσεις απέναντι στον επίσημο 
κοινωνικό έλεγχο 



Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πειραιά αναφορικά με το αίσθημα ανασφάλειας και τη 

θυματοποίηση των καταστηματαρχών

Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Πολύ/Αρκετά 
Αποτελεσματικό

47%

Πολύ/Αρκετά 
Αποτελεσματικό

40%

Λίγο/Καθόλου 
Αποτελεσματικό

53%

Λίγο/Καθόλου 
Αποτελεσματικό

60%

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

2ο Δημοτικό 
Διαμέρισμα

5ο Δημοτικό 
Διαμέρισμα

Αναφορικά με το ρόλο της αστυνομίας γενικά στην αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας της περιοχής σας, πώς αξιολογείτε το έργο του 
αστυνομικού τμήματος της περιοχής;

44%

56%

Πολύ/Αρκετά 

Αποτελεσματικό

Λίγο/Καθόλου 

Αποτελεσματικό

Όσον αφορά την αξιολόγηση του ρόλου της Αστυνομίας, σχεδόν 4 στους 10 ερωτηθέντες (44%) αξιολόγησαν το έργο

του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής τους ως «Πολύ» ή «Αρκετά» αποτελεσματικό». Οι καταστηματάρχες του

2ου Δημοτικού Διαμερίσματος εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης, από το έργο του Αστυνομικού

Τμήματος, παρότι στην περιοχή τους καταγράφηκαν υψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης.



Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πειραιά αναφορικά με το αίσθημα ανασφάλειας και τη 

θυματοποίηση των καταστηματαρχών

Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Ποιους εμπιστεύεστε περισσότερο για την ασφάλειά σας;

Στην ερώτηση «ποιους εμπιστεύεστε περισσότερο για την ασφάλειά σας» κυριαρχούν απαντήσεις που αναφέρονται 

σε διάφορες μορφές αστυνόμευσης, με την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να υπερτερεί συντριπτικά.



Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πειραιά αναφορικά με το αίσθημα ανασφάλειας και τη 

θυματοποίηση των καταστηματαρχών

Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Αξιολόγηση των υπηρεσιών του 
Δήμου



Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πειραιά αναφορικά με το αίσθημα ανασφάλειας και τη 

θυματοποίηση των καταστηματαρχών

Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Αναφορικά με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την 
πρόληψη εγκληματικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών στην 
περιοχή σας, πώς αξιολογείτε τις επιδόσεις:

«Πολύ καλές/Καλές” (11,3%) «Ανεπαρκείς/Πολύ Ανεπαρκείς” (74,2%)

«Πολύ καλές/Καλές” (10,7%) «Ανεπαρκείς/Πολύ Ανεπαρκείς” (71,4%)

Όσον αφορά την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών του Δήμου, μεγάλο ποσοστό 

του δείγματος εξέφρασε τη 

δυσαρέσκειά του. 

Τα συγκεκριμένα ευρήματα όμως 

πρέπει να αναγνωστούν προσεκτικά και 

να  γίνουν αντιληπτά υπό το πρίσμα ότι 

προέρχονται από έναν ειδικό πληθυσμό 

καταστηματαρχών, ο οποίος βιώνει 

υψηλά ποσοστά θυματοποίησης και δη 

επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης.



Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Πειραιά αναφορικά με το αίσθημα ανασφάλειας και τη 

θυματοποίηση των καταστηματαρχών

Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Θα ανταποκρινόσασταν σε μια πιθανή συνεργασία με το Τοπικό 
Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου, για την πρόληψη 
της εγκληματικότητας στην περιοχή αυτή;

62%
19%

19%

Ναι

Όχι

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Τέλος, οι ερωτηθέντες, στη
μεγάλη τους πλειοψηφία,
δήλωσαν την πρόθεσή τους
να συμμετάσχουν σε
πρόγραμμα πρόληψης της
εγκληματικότητας στην
περιοχή τους, σε συνεργασία
με το Τοπικό Συμβούλιο
Πρόληψης Εγκλήματος.
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Διαγνωστική Έρευνα στο Πλαίσιο του 
Προγράμματος BeSecure-FeelSecure

Συμπεράσματα – σύγκριση ευρημάτων
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Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 


