ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Μαζί με τους δημότες για ένα πιο ασφαλή Δήμο

ΣΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

Παρατηρητής της Γειτονιάς

ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………………….

Το πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς» είναι μια στρατηγική πρόληψης
του εγκλήματος στον Δήμο μας.

ΕΠΙΘΕΤΟ: …………………………………………………………..

Οι Παρατηρητές της Γειτονιάς προτρέπονται να είναι σε εγρήγορση για
παρατήρηση ύποπτων/εγκληματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή όπου ζουν
και εργάζονται. Είναι τα μάτια και τα αυτιά της Αστυνομίας, η οποία δεν
μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε κάθε σημείο της πόλης. Ο Παρατηρητής της
Γειτονιάς, όμως, θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι δεν παίρνει τον νόμο στα
χέρια του.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………..…………………………………………………………

Οι Παρατηρητές τυγχάνουν δωρεάν ενημέρωσης και επιμόρφωσης για να
μπορούν να προφυλάξουν την περιουσία τους καλύτερα και να διευκολύνουν το
έργο της Αστυνομίας για ένα ασφαλέστερο Δήμο. Επίσης λαμβάνουν
ενημερώσεις (συνήθως μέσω μηνυμάτων sms) σχετικά με σχετικά συμβάντα ή
ενημερωτικές εκδηλώσεις. Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει συνδρομή μέλους και
είναι εθελοντική.
Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα ως ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ και να
λαμβάνετε τις σχετικές ενημερώσεις, συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής και
αποστείλετέ το στον Δήμο Έγκωμης (υπ’ όψη κ. Σωκράτη Σαρρή), Ερεχθείου 3,
2413 Έγκωμη ή Τ.Θ. 27504, 2430 Έγκωμη ή με τηλεομοιοτυπία στο 22352521 ή
ηλεκτρονικά στο politismos@engomi.org

……………………………………………….………………………...

Τ.Κ. …….…………..

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ….…………………………………
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ)

Ενδιαφέρομαι να συμμετέχω ως ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

………………………………………………

Πώς επικοινωνείτε με την Αστυνομία
Εάν αντιληφθείτε τη διάπραξη κάποιου εγκλήματος, βλέπετε ή ακούτε
οτιδήποτε το ύποπτο, τηλεφωνήστε στον αριθμό 112. Αν έχετε αμφιβολία κατά
πόσο είναι ή όχι κάτι επείγον, τηλεφωνήστε στο 1460 ή στο 22802832 για να
επικοινωνήσετε με τον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό. Δεν έχει σημασία αν κάνατε
λάθος εκτίμηση, εκείνο που έχει σημασία είναι το ότι έχετε ενημερώσει την
Αστυνομία.

ΗΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ……………………………
_____________________________________________________________




Με το έντυπο αυτό ζητώ να εγγραφώ Παρατηρητής της Γειτονιάς στον
Δήμο Έγκωμης και να λαμβάνω σχετικές ενημερώσεις μέσω κινητού
τηλεφώνου (ή μέσω σταθερού τηλεφώνου/ ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου/ ταχυδρομείου).
Ο Δήμος Έγκωμης και η Αστυνομία Κύπρου αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να διασφαλίζουν την ασφαλή και εμπιστευτική διαχείριση
των προσωπικών μου δεδομένων.

