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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Α

πό το 2019, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος
(EUCPN) και πολλές ευρωπαϊκές χώρες διοργανώνουν την Ημέρα
Εστίασης σε όλη την ΕΕ για τις οικιακές διαρρήξεις. Ο στόχος αυτής
της πρωτοβουλίας είναι να εντείνει την καταπολέμηση αυτού του
είδους εγκλήματος ενημερώνοντας τους πολίτες πώς μπορούν να
προστατεύσουν τα σπίτια τους. Αυτό το είδος εγκλήματος μειώνεται
εδώ και πολλά χρόνια στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά
εξακολουθεί να ευθύνεται για την πλειονότητα των αδικημάτων του
οργανωμένου εγκλήματος ιδιοκτησίας. Εκτός αυτού, δεν ληστεύονται
μόνο οι ιδιοκτησίες των ανθρώπων, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας
που αισθάνονται στο σπίτι, και έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο
στην κοινωνία.

Ωστόσο, δεν λειτουργούν όλα. Εφόσον μία από τις βασικές λειτουργίες
του Διαδικτύου είναι να λειτουργεί καταλυτικά υπέρ της διευκόλυνσης
πιο αποτελεσματικών πολιτικών και πρωτοβουλιών, το παρόν έγγραφο
στοχεύει στη στήριξη των Ευρωπαίων, εθνικών και τοπικών ενδιαφερομένων
παρέχοντας μία επισκόπηση των πρωτοβουλιών που ενδέχεται, ή όχι, να
είναι επιτυχημένες ως προς την πρόληψη των οικιακών διαρρήξεων. Όλες
οι πρωτοβουλίες έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες: συγκεκριμένα,
εκείνες για τις οποίες υπάρχουν ισχυρές, μέτριες ή περιορισμένες αποδείξεις.
Όταν χαρακτηρίζετε μια πρωτοβουλία ως έχουσα “ισχυρές αποδείξεις”,
αυτό σημαίνει ότι αρκετές μελέτες έχουν δείξει μια μείωση στον αριθμό των
οικιακών διαρρήξεων, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε μετά την ενίσχυση
του στόχου με την εφαρμογή του συνδυασμού κλειδαριών στα παράθυρα,
εσωτερικού φωτισμού, κλειδαριών στις πόρτες και εξωτερικού φωτισμού.
Πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται “μέτριων αποδείξεων” είναι εκείνες για
τις οποίες περιορισμένος αριθμός μελετών έχει δείξει υποσχόμενο αντίκτυπο
όσον αφορά τη μείωση του εγκλήματος, όπως με τη σήμανση της ιδιοκτησίας.
Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες έρευνες για να χαρακτηριστούν “ισχυρών
αποδείξεων”. Άλλες, όπως τα συστήματα ειδοποίησης εισβολέα, έχουν δείξει
αντιφατικά αποτελέσματα ή δεν αξιολογήθηκαν κατάλληλα ακόμα, αλλά
περιέχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που φαίνονται υποσχόμενα και αξίζουν
περισσότερη προσοχή. Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα διδάγματα
που αντλήθηκαν κατά την εφαρμογή και το συγκεκριμένο πλαίσιο θα πρέπει
πάντα να λαμβάνονται υπόψη όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι
επαγγελματίες αναπτύσσουν τις δικές τους στρατηγικές πρόληψης οικιακών
διαρρήξεων.
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ΙΣΧΥΡΈΣ
ΑΠΟΔΕΊΞΕΙΣ

2.1 Ενίσχυση στόχου
Η ενίσχυση του στόχου θα αυξήσει την αντίληψη του παραβάτη ως προς την προσπάθεια που
απαιτείται για να εισέλθει σε ένα δεδομένο νοικοκυριό. Εφόσον η αύξηση της προσπάθειας ισούται
με αύξηση στον χρόνο και ως εκ τούτου αύξηση στο επίπεδο του κινδύνου, έχει αποτρεπτικό
αντίκτυπο στους διαρρήκτες.1 Η ενίσχυση του στόχου μέσω του συνδυασμού των κλειδαριών στα
παράθυρα, του εσωτερικού φωτισμού, των κλειδαριών στις πόρτες και του εξωτερικού φωτισμού
του (WIDE) είναι ο πιο αποτελεσματικός συνδυασμός με τον οποίο αποτρέπονται οι οικιακές
διαρρήξεις και επιπλέον παρέχει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.2 Κατ’ αρχάς, ο εσωτερικός
φωτισμός με χρονοδιακόπτη δίνει την εντύπωση ότι υπάρχουν άνθρωποι στο σπίτι ακόμα κι αν
δεν είναι κανείς εκεί.3 Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, εφόσον η ύπαρξη ανθρώπων
είναι βασικός παράγοντας στην απόφαση στόχευσης μιας ιδιοκτησίας.4 Πάνω από εννέα στους
δέκα καταδικασμένοι διαρρήκτες ανέφεραν ότι δεν θα έμπαιναν ποτέ σκοπίμως σε ιδιοκτησία όπου
θα υπήρχαν άνθρωποι. Ένα παρκαρισμένο αμάξι στον δρόμο ή ένα ραδιόφωνο σε λειτουργία ενώ
οι ιδιοκτήτες είναι στη δουλειά θα μπορούσαν επίσης να συμβάλλουν σε αυτό.5 Κατά δεύτερον, ο
εξωτερικός φωτισμός με χρονοδιακόπτη μπορεί να μειώσει τις διαρρήξεις τα βράδια λόγω του
αυξημένου κινδύνου εντοπισμού, διακοπής και αποτροπής.6 Κατά τρίτον, οι γερές κλειδαριές σε
παράθυρα και πόρτες είναι σχεδιασμένες για να αποτρέπουν ή για να δυσκολεύουν περισσότερο
την είσοδο,7 μειώνοντας την προσβασιμότητα, μια δεύτερη σκέψη που συχνά γίνεται από τους
διαρρήκτες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στόχων.8 Η έρευνα των παραβατών έχει δείξει
ότι η ποιότητα της φυσικής ασφάλειας είναι πρωταρχικός καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση
της διάρρηξης ή όχι μιας ιδιοκτησίας.9 Ωστόσο, το αποτελεσματικό κλείσιμο παραθύρων και πορτών
εξαρτάται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα δύο μέτρα τα οποία
εφόσον εγκατασταθούν, θα πρέπει να λειτουργήσουν αυτόματα.10
Εάν έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε περισσότερες συσκευές, μπορείτε να επιτύχετε την
υψηλότερη δυνατή προστασία μέσω κλειστού κυκλώματος (CCTV), κλειδαριές και αλυσίδες
ασφαλείας για πόρτες και παράθυρα.11 Ωστόσο, αυτός ο συνδυασμός έχει ορισμένους περιορισμούς.
Κατά πρώτον, οιαλυσίδες ασφαλείας είναι σχεδιασμένες για να περιορίζουν την πρόσβαση σε
μια ιδιοκτησία, ωστόσο, συνήθως δεν είναι ορατές από το εξωτερικό και συνεπώς δεν μπορούν
να αποτρέψουν τους διαρρήκτες. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, εξαρτώνται από την
παρουσία κάποιου στην ιδιοκτησία ώστε να χρησιμοποιηθούν και ενέχουν πιθανούς κινδύνους
πυρκαγιάς.12 Κατά δεύτερον, οι κάμερεςCCTV είναι σχεδιασμένες κατά κύριο λόγο για να
λειτουργούν ως ορατό αποτρεπτικό στοιχείο, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σύλληψης
αλλά δεν εμποδίζει φυσικά την είσοδο. Άλλωστε, η εγκατάσταση CCTV συνεπάγεται υψηλό κόστος.
Ως εκ τούτου, συνιστάται η επένδυση στο WIDE εφόσον είναι φθηνότερη και ασφαλέστερη επιλογή.
Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του WIDE έχει αποδειχτεί σε πολλές μελέτες. Δύο βέλτιστες
πρακτικές που αποτρέπουν τις οικιακές διαρρήξεις μέσω της ενίσχυσης του στόχου που
προέρχονται από την Ολλανδία.
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ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΉ:
ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΔΙΑΡΡΉΚΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΏΝΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΔΙΆΤΑΓΜΑ ΠΕΡΊ ΔΌΜΗΣΗΣ
Μετά τη θέσπιση το 1999 νέων κανονισμών δόμησης από την Ολλανδία, οι οποίοι
απαιτούσαν παράθυρα και πόρτες πιο ανθεκτικά απέναντι στις διαρρήξεις, η συχνότητα των
διαρρήξεων μειώθηκε κατά ένα τέταρτο για τα σπίτια που χτίστηκαν σύμφωνα με τους νέους
κανονισμούς. Υπολογίστηκε ότι απετράπησαν τουλάχιστον 10.000 διαρρήξεις τη δεκαετία
μετά τη θέσπιση των νέων κανονισμών δόμησης. Δεν έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις
μετατόπισης, είτε σε “παλιά” σπίτια ή σε άλλες μορφές κλοπής. Αντίθετα, ορισμένες
μελέτες δείχνουν ότι υπήρξε αποτέλεσμα θετικής μετατόπισης. Τα αποτελέσματα ασφαλείας
μεταφέρονται ως έναν βαθμό στα γειτονικά σπίτια που δεν είναι ασφαλισμένα.13

ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΉ:
ΣΉΜΑΝΣΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ
(POLICE QUALITY MARK)
Πέρα από τους νέους κανονισμούς δόμησης, η Ολλανδία θέσπισε επίσης την Ολλανδική
Σήμανση ποιότητας αστυνομίας (PQM) το 1995. Υπάρχουν δύο κύριες διαφορές μεταξύ των
δύο. Πρώτον, το PQM προχωράει πέρα από τους κανονισμούς δόμησης. Ενώ το δεύτερο
εστιάζει μόνο στους μεντεσέδες και στις κλειδαριές, το PQM συμπεριλαμβάνει πρόσθετες
απαιτήσεις σε σχέση με τον φωτισμό, τη θέα, την ασφάλεια παραθύρων, πορτών και φεγγιτών.
Δεύτερον, το Διάταγμα περί δόμησης είναι υποχρεωτικό ενώ η εφαρμογή του PQM είναι
προαιρετική και εξαρτάται στην προθυμία του ιδιοκτήτη ή των κατασκευαστών.
Η σήμανση ποιότητας μπορεί να εφαρμοστεί σε υφιστάμενα σπίτια, νέα κτίρια και δημόσιους
χώρους. Το Ολλανδικό κέντρο για την πρόληψη του εγκλήματος και την ασφάλεια ανέπτυξε
ένα εγχειρίδιο για κάθε περίπτωση.14
Σύμφωνα με έρευνες, τα σπίτια με PQM γίνονται λιγότερο στόχοι διαρρηκτών και οι αλλαγές
από την κατάσταση θύματος (επιτυχής διάρρηξη) σε ένα σπίτι με PQM είναι 78% μικρότερη
από ότι σε ένα μη πιστοποιημένο σπίτι. Εάν οι απαιτήσεις υλοποιηθούν στη φάση της
δόμησης, η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη.15
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2.2 Παρακολούθηση από τη γειτονιά
Η ιδέα πίσω από την παρακολούθηση από τη γειτονιά είναι να μειωθεί το έγκλημα από τους κατοίκους
που οργανώνονται και κρατούν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά. Εάν δουν ή ακούσουν
κάτι ύποπτο, καλούν την αστυνομία. Οι κάτοικοι μπορούν να αλληλοβοηθούνται, για παράδειγμα
αδειάζοντας το γραμματοκιβώτιο ή κουρεύοντας το γκαζόν του γείτονα ενώ εκείνος λείπει σε διακοπές.
Αυτή η αυξημένη επιτήρηση αποτρέπει τους εγκληματίες λόγω του αυξημένου κινδύνου σύλληψης.
Δημιουργώντας σημάδια παρουσίας των ενοίκων, βασικού παράγοντα στην απόφαση στοχοποίησης
μιας ιδιοκτησίας, είναι πολύ πιο δύσκολο για τον διαρρήκτη να προσδιορίσει κατά πόσον μια κατοικία
είναι άδεια ή όχι. Επιπλέον, τα σχήματα παρακολούθησης από τη γειτονιά βελτιώνουν την κοινωνική
συνοχή. Οι πολίτες αναπτύσσουν ένα σύνολο κανόνων για την περιοχή και οργανώνονται προκειμένου
να περιορίσουν αποκλίνουσες ενέργειες όπως το έγκλημα.16
Οι ίδιοι οι ένοικοι, ή η τοπική αστυνομία, μπορεί να πάρουν την πρωτοβουλία να ρυθμίσουν μια
δομημένη παρακολούθηση από τη γειτονιά. Τα ποσοστά εγκληματικότητας στην περιοχή και το κατά
πόσον τα ποσοστά εγκληματικότητας στην περιοχή είναι χαμηλά, μέτρια ή υψηλά, καθορίζουν τη
συμμετοχή της αστυνομίας στη ρύθμιση ενός τέτοιου σχήματος. Οι περιοχές με χαμηλά ποσοστά
εγκληματικότητας απαιτούν μόνο παθητική συμμετοχή από την αστυνομία, ενώ η αστυνομία μπορεί
να χρειαστεί να ηγηθεί της υλοποίησης σχημάτων Παρακολούθησης από τη γειτονιά σε περιοχές
υψηλών ποσοστών εγκληματικότητας.17 Όταν υλοποιείται ένα σχήμα Παρακολούθησης από τη
γειτονιά, μπορεί να είναι αυτόνομο σχήμα ή μέρος ενός συνολικότερου προγράμματος.18
Τα αποτελέσματά του στην πρόληψη του εγκλήματος έχουν αξιολογηθεί σε διάφορες μελέτες.
Δυστυχώς, οι περισσότερες από αυτές πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ και το ΗΒ, όπου τα προγράμματα
πρόληψης εγκλημάτων υπόκεινται πιο συχνά σε αξιολογήσεις επιπτώσεων από ότι στην ηπειρωτική
Ευρώπη. Σύμφωνα με μια στατιστική μετα-ανάλυση, η εισαγωγή τέτοιων σχημάτων έχει σαφείς
επιπτώσεις στη μείωση του εγκλήματος. Οι περιοχές που καλύπτονται από σχήματα παρακολούθησης
από τη γειτονιά παρουσίασαν μείωση του εγκλήματος μεταξύ 16% και 26% συγκριτικά με περιοχές που
δεν καλύπτονται από τα σχήματα. Η θετική επίδραση κόντρα στο έγκλημα είναι ανεξάρτητη από το
μέγεθος και το είδος του προγράμματος επιτήρησης.19 Ωστόσο, τα στοιχεία σχετίζονται κυρίως με μια
περίοδο πριν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεπώς είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι οι
μέθοδοι και ο αντίκτυπος μπορεί να επηρεαστούν από τα βελτιωμένα κανάλια επικοινωνίας.20

2.3 Αντιμετώπιση της επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης
Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα σπίτια που έχουν προηγουμένως διαρρηχθεί έχουν πολύ υψηλότερο
κίνδυνο να διαρρηχθούν ξανά21 ή, με άλλα λόγια, το δεύτερο περιστατικό είναι πιο πιθανό από
το πρώτο, και το τρίτο πιο πιθανό από το δεύτερο.22 Αυτό το φαινόμενο στο οποίο ένα σπίτι
διαρρηγνύεται πολλές φορές είναι γνωστό ως επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση ή ακριβείς
επαναλήψεις.23 Ωστόσο, ο αυξημένος κίνδυνος δεν επηρεάζει μόνο την ίδια διεύθυνση αλλά και τις
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γειτονικές κατοικίας, οπότε οι διαρρήξεις είναι γνωστές ως κοντινές επαναλήψεις. Όσο πιο κοντά
στον χρόνο και στον χώρο μιας κατοικίας είναι εκείνη που έχει υποστεί διάρρηξη, τόσο μεγαλύτερος
είναι ο κίνδυνος ότι και αυτή θα υποστεί διάρρηξη. Όσο ο χρόνος και ο χώρος αυξάνονται, ο
αυξημένος κίνδυνος για τις γειτονικές κατοικίες μειώνεται.24
Υπάρχουν δύο σημαντικές εξηγήσεις: η υπόθεση της ώθησης και η υπόθεση της σημαίας. Και οι δύο
βασίζονται στη θεωρία της ρουτίνας δραστηριότητας, σύμφωνα με την οποία το έγκλημα θα έπρεπε
να εξηγηθεί ως προς τον συνδυασμό ενός παραβάτη, ενός κατάλληλου στόχου και της έλλειψης
φύλαξης. Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, οι παραβάτες επιστρέφουν στην ίδια γειτονιά επειδή
έχουν μάθει τις ευκαιρίες που υπάρχουν στη δεδομένη περιοχή κατά την προηγούμενη διάρρηξη.
Ο παραβάτης που έμαθε τις ευκαιρίες ή τα τρωτά σημεία αποφασίζει εύλογα να επιστρέψει στην
περιοχή που θα του αποφέρει περισσότερα κέρδη. Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη, την υπόθεση
της σημαίας, οι παραβάτες επιστρέφουν στην ίδια περιοχή επειδή έχει εγγενείς αδυναμίες, γεγονός
που λειτουργεί ως πρόσκληση στους παραβάτες. Είναι πολύ πιθανό ότι και οι δύο συμβάλλουν
στην εμφάνιση κοντινών επαναλήψεων εφόσον οι παραβάτες εκμεταλλεύονται τα υπάρχοντα τρωτά
σημεία για τα διαπράξουν εγκλήματα.25
Είναι δύσκολο να καταδειχτεί κοινός χρόνος και απόσταση για την επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση
καθώς σε σύγκριση με δέκα πόλεις σε πέντε έθνη, υπήρξε κάποια συνέπεια μεταξύ των πλαισίων,
αλλά και σημαντικές διαφορές.26 Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
ενημέρωση σχετικά με πρωτοβουλίες για τη μείωση των διαρρήξεων, πρώτον με τον προσδιορισμός
των ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε κίνδυνο επανειλημμένων διαρρήξεων και δεύτερον ενεργώντας
άμεσα και εφαρμόζοντας μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τακτικές27: αφενός, μπορούν
να αυξηθούν διαφορετικές μορφές περιπολίας ή παρακολούθησης, και αφετέρου, η αστυνομία
μπορεί να προσπαθήσει να εμπλέξει τόσο τους κατοίκους της περιοχής όσο και άλλους βασικούς
παράγοντες. Πρώτα από όλα, οι πληροφορίες σχετικά με τις προφυλάξεις ασφαλείας όπως το
κλείσιμο παραθύρων και το κλείδωμα των θυρών κατά την αποχώρηση από το σπίτι28 ή η επισκευή
και η ενίσχυση των σημείων εισόδου, η βελτίωση κλειδαριών και ο φωτισμός29 μπορούν να τονιστούν
όταν ο κίνδυνος διάρρηξης είναι πιθανό να αυξηθεί.30 Αυτή η προσέγγιση έχει μεγάλες δυνατότητες,
εφόσον τα νοικοκυριά είναι πιο ικανά και πρόθυμα να προστατευτούν πιο αποτελεσματικά
μετά από μια πρώτη διάρρηξη. Το 25% των νοικοκυριών εγκατέστησε τουλάχιστον μία συσκευή
ασφαλείας μετά από μια διάρρηξη.31 Δεύτερον, η αστυνομία μπορεί να ειδοποιήσει τους κατοίκους
να προσέχουν, να εφαρμόζουν την παρακολούθηση από τη γειτονιά και να ζητούν από τους γείτονες
να δώσουν έμφαση στην αμοιβαία φροντίδα.32 Οι παρεμβάσεις για τα θύματα κατ’ επανάληψη και
όσους βρίσκονται κοντά έχουν δείξει σημαντική μείωση της επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης
διάρρηξης33 χωρίς μετατόπιση κινδύνων διάρρηξης σε γύρω γειτονιές.34 Ωστόσο, η επιτυχία εξαρτάται
από τη σωστή εφαρμογή και τη στήριξη από την αστυνομία, καθώς και από την ενεργό συμμετοχή
από πλευράς των θυμάτων.35

ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΉ:
ΔΩΡΕΆΝ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΌΛΑΙΑ ΜΕ ΈΚΠΤΩΣΗ
Η προσφορά της αστυνομίας για δωρεάν συμβουλές και συμβόλαια με έκπτωση με
ασφαλιστικές εταιρείες ή τράπεζες (δάνεια) προκειμένου να υποστηρίξει τις προσπάθειες
ενίσχυσης των στόχων στη Γερμανία μπορεί να θεωρηθεί καλό παράδειγμα. Ειδικά
δεδομένου ότι δίνει επίσης την ευκαιρία σε ευάλωτες ομάδες (χαμηλή κοινωνικοοικονομική
κατάσταση) να επενδύσουν στην ασφάλεια.36
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2.4 Καγκελόπορτες σε δρομάκια
Το τέταρτο μέτρο για το οποίο υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις είναι η χρήση καγκελόπορτας σε
δρομάκια Με τον όρο “καγκελόπορτα σε δρομάκια” εννοείται η εγκατάσταση πυλών που κλειδώνουν,
κατασκευασμένων συνήθως από σίδερο, οι οποίες δεν επιτρέπουν την είσοδο σε κάποιο δρομάκι
ή δίκτυο δρόμων. Πρώτον, αυτό το μέτρο αποτροπής διαρρήξεων λειτουργεί εφόσον αυξάνεται η
προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουν οι διαρρήκτες αφού περιορίζεται η πρόσβαση σε δρομάκια
στους νόμιμους χρήστες που κατέχουν το κλειδί ή τον κωδικό πρόσβασης και για τον έλεγχο
πιθανών στόχων εγκλήματος.37 Δεύτερον, οι καγκελόπορτες σε δρομάκια αυξάνουν τον κίνδυνο
για τους παραβάτες, μετατρέποντας τον δημόσιο σε ιδιωτικό χώρο. Επιπλέον, οι καγκελόπορτες σε
δρομάκια μπορεί να αυξήσουν τη φυσική επιτήρηση από τους ενοίκους των κοντινών ιδιοκτησιών
και να αφαιρέσουν τις δικαιολογίες που έχουν οι παραβάτες για να βρίσκονται στην περιοχή.38
Σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση, οι καγκελόπορτες σε δρομάκια είναι ένα οικονομικά αποδοτικό
μέτρο πρόληψης διαρρήξεων, αν και με μέτρια μεγέθη αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, διάφοροι
παράγοντες περιορίζουν τη δυνατότητα γενίκευσης αυτών των ευρημάτων, όπως το γεγονός ότι
όλες οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν στη μετα-ανάλυση εξέτασαν βρετανικά προγράμματα
χρήσης καγκελόπορτας σε δρομάκια. Ωστόσο, οι επαγγελματίες ή οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
θέλουν να εξετάσουν την εφαρμογή της καγκελόπορτας σε δρομάκια, υπάρχουν αρκετοί οδηγοί με
πρακτικές εργασίες που πρέπει να εκτελούνται προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες στις
οποίες είναι πιο πιθανό να λειτουργήσουν οι καγκελόπορτες αποτελεσματικά. Η διαβούλευση με
τους κατοίκους και η συγκατάθεσή τους, καθώς και η δέσμευση για τη χρήση των καγκελόπορτων
είναι μερικά από τα πρακτικά ζητήματα.39

2.5 Φωτισμός δρόμου
Η αύξηση των επιπέδων φωτισμού στον δρόμο ή σε άλλους δημόσιους χώρους μπορεί να μειώσει
σημαντικά τόσο το έγκλημα κατά τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας40 όσο και τον φόβο του
εγκλήματος.41 Υπάρχουν δύο βασικές θεωρίες ως προς τον λόγο που ο φωτισμός του δρόμου
προκαλεί μείωση του εγκλήματος. Σύμφωνα με την πρώτη, ο βελτιωμένος φωτισμός μειώνει
το έγκλημα αυξάνοντας την πιθανότητα να εντοπιστεί κάποιος παραβάτης. Σύμφωνα με τη
δεύτερη, ο βελτιωμένος φωτισμός του δρόμου σε μια περιοχή αυξάνει το αίσθημα φιλότιμου της
κοινότητας και τον ανεπίσημο έλεγχο, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των ατόμων
που χρησιμοποιούν μια περιοχή, και ως εκ τούτου αυξάνει τον αριθμό των πιθανών αυτοπτών
μαρτύρων σε εγκληματική συμπεριφορά. Η πρώτη θεωρία προβλέπει μείωση του εγκλήματος κατά
τις ώρες του σκότους, ενώ η δεύτερη θεωρία προβλέπει μείωση του εγκλήματος τόσο κατά τη
διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.42
Όπως και με άλλα μέτρα πρόληψης του εγκλήματος, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η
εγκατάσταση φωτισμού του δρόμου θα πρέπει να είναι στοχευμένη43 και οι αστυνομικοί θα
πρέπει πάντα να αναρωτιούνται εάν ο βελτιωμένος φωτισμός είναι η κατάλληλη απάντηση σε
ένα πρόβλημα εγκλήματος ή διαταραχής σε μια συγκεκριμένη γειτονιά ή κοινότητα. Ένας οδηγός
προσανατολισμένος στα προβλήματα διατίθεται [από την Clarke] σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
ή επαγγελματίες που θέλουν να εφαρμόσουν αυξημένο φωτισμό.44
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ΜΈΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΔΕΊΞΕΙΣ

3.1 Στόχευση παραβατών κατ’ επανάληψη
Είναι καλά τεκμηριωμένο γεγονός ότι μια μειοψηφία ενεργών εγκληματιών ευθύνονται για ένα μεγάλο
μέρος του εγκλήματος. Η πολιτική ελέγχου του εγκλήματος ανταποκρίθηκε σε αυτήν τη συγκέντρωση
εγκληματικών προσβολών με διάφορους τρόπους: ενίσχυση καταδίκης με βάσει προηγούμενες
καταδικαστικές αποφάσεις45 ή καθιέρωση των λεγόμενων έργων κατ’ επανάληψη παραβατών τα οποία
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ενεργούς διαρρήκτες σε μια περιοχή με βάση καθορισμένη λίστα.
Οι παραβάτες αυτής της λίστας γνωρίζουν ότι είναι υπό παρακολούθηση και θα συλληφθούν και θα
τεθούν υπό κράτηση μόλις διαπράξουν αδίκημα. Ταυτόχρονα, αυτοί οι εγκληματίες σε προτεραιότητα
έρχονται σε επαφή με ένα σύστημα που μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση.46 Αυτά τα έργα
έχουν αναπτυχθεί, για παράδειγμα, στις αστυνομικές περιοχές του Όσλο (έργο Very Important
Criminal (VIC))47 και στο Άμστερνατμ (Approach Top600). Στο έργο Approach Top600 πάνω από 40
συνεργαζόμενοι οργανισμοί από τους τομείς ασφάλειας, υγείας, νεολαίας και δικαστικής επιτήρησης
συνεργάζονται. Κάθε άτομο στη λίστα έχει τον δικό του διαχειριστή υποθέσεων ο οποίος λειτουργεί
ως κεντρικό σημείο επαφής για όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, αναπτύσσει ένα προσωπικό
σχέδιο και παρέχει υποστήριξη στο εν λόγω άτομο.48
Μια πρόσφατη αξιολόγηση του Approach Top600 έδειξε ότι η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε μείωση
7% έως 45% στον αριθμό των οικιακών διαρρήξεων. Επιπλέον, έχει θετική επίδραση τους αριθμούς
αποκατάστασης: από τη στιγμή που ξεκινά η πορεία, η υποτροπή της μονάδας στόχου μειώνεται
κατά 41%.49 Εάν η προληπτική πτυχή δεν λειτουργεί, η τελευταία επιλογή παραμένει η ανικανότητα.
Προφανώς, ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι σημαντική μείωση των
διαρρήξεων σε μια περιοχή όταν οι πιο δραστήριοι διαρρήκτες μένουν στη φυλακή για ένα χρονικό
διάστημα.50

3.2 Τοπική δημοσιότητα
Όταν ξεκινά μια πρωτοβουλία για τη μείωση των διαρρήξεων, όπως η Παρακολούθηση από τη
γειτονιά, συνιστάται η επένδυση στην τοπική δημοσιότητα. Έρευνες για είκοσι ένα σχήματα μείωσης
των διαρρήξεων έδειξαν ότι η (προ)δημοσιοποίηση της ύπαρξης και των στόχων της πρωτοβουλίας
στην ευρύτερη κοινότητα είναι σχετικά απλή και οικονομικά αποδοτική μέθοδος για την ενίσχυση του
αντίκτυπου του μέτρου πρόληψης του εγκλήματος. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου αυτό θα μπορούσε
να συμβάλει στη μείωση του εγκλήματος είναι μέσω της επικοινωνίας πληροφοριών σχετικά με
την αυξημένη δραστηριότητα για μείωση του εγκλήματος επηρεάζοντας έτσι τις αντιλήψεις των
παραβατών. Η ανάλυση έδειξε ακόμη ότι οι πρωτοβουλίες που πραγματοποίησαν μια διαφημιστική
εκστρατεία πριν από την πραγματική εφαρμογή ανέφεραν ότι τα ποσοστά διάρρηξης άρχισαν να
πέφτουν ακόμα και πριν από την έναρξη της πρωτοβουλίας, ένα αποτέλεσμα που αναμένεται ως
“αναμενόμενο όφελος”. Μεγαλύτερες μειώσεις στον αριθμό των διαρρήξεων μπορούν να επιτευχθούν
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όταν εφαρμόζονται αυτόνομες διαφημιστικές εκστρατείες (αυτές που διεξήχθησαν για κάποιο
χρονικό διάστημα και θεωρήθηκαν ως παρέμβαση από μόνες τους) με επαρκή προϋπολογισμό.51
Όπως πάντα, είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τι θα δουλέψει καλύτερα σε συγκεκριμένες
καταστάσεις. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζετε
την εκστρατεία σας. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν κατά τον
σχεδιασμό μιας εκστρατείας: Ποιοι είναι οι στόχοι; Παραβάτες ή θύματα; Πού είναι οι στόχοι;
Μια καθορισμένη γειτονιά; Ή μια ολόκληρη πόλη ή χώρα; Πότε θα λειτουργήσει η εκστρατεία σε
σχέση με την εφαρμογή; Συνεχώς ή ανά διαστήματα; Ποιο μέσο θα χρησιμοποιηθεί; Εφημερίδες,
ραδιόφωνο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Τι μήνυμα θέλετε να μεταδώσετε; Γενικό ή ειδικό; Όλα
αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν κατά τη φάση του σχεδιασμού.52

3.3 Σήμανση ιδιοκτησίας
Υπάρχουν πηγές που υποδηλώνουν ότι το ογδόντα τοις εκατό όλων των κλοπών και των
διαρρήξεων πραγματοποιούνται με σκοπό τη μετέπειτα πώληση των κλοπιμαίων ή την
κλεπταποδοχή. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς κλεπταποδόχους, θα υπήρχαν πολύ λιγότεροι κλέφτες,
επομένως θα πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κλεπταποδοχής.53
Υπάρχουν πολλά μέτρα κατά της κλεπταποδοχής (δείτε παρακάτω), αλλά το βασικό μέτρο είναι η
σήμανση της ιδιοκτησίας, ώστε να είναι πιο δύσκολη η μετατροπή κλοπιμαίων σε μετρητά ή να
είναι πιο δύσκολη η χρήση τους. Επιπλέον, το μέτρο αυτό μπορεί να διασφαλίσει ότι τα κλοπιμαία
κατάσχονται και επιστρέφονται στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.54
Η ιδιοκτησία μπορεί να επισημανθεί προσθέτοντας τον αριθμό της οικίας και τον ταχυδρομικό
κώδικα με τη χρήση στυλό UV, ετικετών ασφαλείας, συσκευών αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων
(RFID) ή διαλύματα Microdot (διαλύματα που περιέχουν μια μοναδικά κωδικοποιημένη ψηφιακή
υπογραφή).55 Επιπλέον, τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet έχουν επίσης ενσωματωμένες επιλογές
για τον απομακρυσμένο αποκλεισμό τους εάν κλαπούν, γεγονός που καθιστά αυτές τις συσκευές
λιγότερο πολύτιμες και λιγότερο κατάλληλες για πώληση.56
Μελέτες από τη Δυτική Αυστραλία και το Λονδίνο έδειξαν ότι η σήμανση ιδιοκτησίας είναι πιο
αποτελεσματική όταν πάνω από το 80% των κατοίκων της περιοχής επισημαίνουν την ιδιοκτησία
τους και εάν πραγματοποιείται σε συνδυασμό με συμβουλές και δημοσιότητα για την πρόληψη του
εγκλήματος.57
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ
Ή ΚΑΘΌΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΊΞΕΙΣ

4.1 Συναγερμοί
Οι συναγερμοί διαρρηκτών θεωρείται ότι λειτουργούν κυρίως μέσω της αποτροπής, καθώς οι
διαρρήκτες αποφεύγουν να μπουν σε σπίτια όπου συνειδητοποιούν ότι έχουν εγκατασταθεί
συναγερμοί, με τον κίνδυνο εντοπισμού και σύλληψης να είναι αυξημένος. Ωστόσο, οι λίγες
υπάρχουσες αξιολογήσεις από την Αγγλία και την Ουαλία έδειξαν αντιφατικά αποτελέσματα.
Αντιθέτως, η εγκατάσταση συναγερμών διαρρηκτών μπορεί να είναι πραγματικά αντιπαραγωγική,
καθώς σχετίζονται με αυξημένο και όχι μειωμένο κίνδυνο58 τόσο διαρρήξεων με είσοδο όσο
και αποπειρών διαρρήξεων.59 Υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις για αυτό το εκπληκτικό
αποτέλεσμα. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι ορισμένοι διαρρήκτες είναι σε θέση να βρίσκουν
τρόπους για να παρακάμψουν ή να ξεπεράσουν τους συναγερμούς, προκειμένου να αποφύγουν
τον εντοπισμό και να μειώσουν τον κίνδυνο σύλληψης.60 Η ποιότητα του συναγερμού είναι
σημαντικός παράγοντας σε αυτήν την περίπτωση. Οι συνεντεύξεις με καταδικασμένους διαρρήκτες
επιβεβαίωσαν αυτά τα ευρήματα. Με εξαίρεση μία μάρκα συναγερμού διαρρηκτών (ADT), οι
διαρρήκτες δεν αποθαρρύνονταν από τους συναγερμούς εισβολέων.61 Οι διαρρήκτες μπορεί
επίσης να συνειδητοποιήσουν ότι χάρη στο υψηλό ποσοστό ψευδών συναγερμών, η αστυνομία
και οι εταιρείες συναγερμών δεν ανταποκρίνονται αμέσως σε κάποιον συναγερμό στέλνοντας
περιπολία, παρέχοντας στους διαρρήκτες χρόνο να ολοκληρώσουν το έργο τους και να φύγουν.
Μια άλλη πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι ότι οι διαρρήκτες μπορεί να ερμηνεύσουν την παρουσία
ενός συναγερμού ως ένδειξη ότι υπάρχουν πολύτιμα αγαθά στο σπίτι. Τα πιθανά οφέλη μπορεί
στη συνέχεια να υπερτερούν των αυξημένων κινδύνων στους υπολογισμούς τους.62 Επιπλέον, το
επίπεδο εμπειρίας του παραβάτη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι πιο
έμπειροι παραβάτες τους συναγερμούς ως λιγότερο αποτρεπτικό από τους λιγότερο έμπειρους.
Ένα άλλο αντεπιχείρημα είναι το γεγονός ότι οι συναγερμοί δεν είναι οικονομικά αποδοτικοί:
είναι αρκετά ακριβοί και δεν μειώνουν τον κίνδυνο διάρρηξης. Ωστόσο, στοιχεία από τη Γαλλία
δείχνουν ότι οι συναγερμοί (από μόνοι τους και σε συνδυασμό με άλλα μέτρα ασφαλείας) είναι
αποτελεσματικοί στην πρόληψη των διαρρήξεων σε μονοκατοικίες, αλλά από μονοί τους δεν
προστατεύουν διαμερίσματα. Ωστόσο, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές
και τα πλαίσια εντός των οποίων οι συναγερμοί εκπληρώνουν τον ρόλο τους, δεν συνιστάται να
συμβουλεύετε τους πολίτες να εγκαταστήσουν συναγερμούς διαρρηκτών, καθώς αυτό μπορεί να
τους δώσει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας.63
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4.2 Εκστρατείες ευαισθητοποίησης
Οι επαγγελματίες στην πρόληψη του εγκλήματος συχνά επιλέγουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης
για να ενημερώσουν τους ανθρώπους για το έγκλημα, ελπίζοντας έτσι να επηρεάσουν τη
συμπεριφορά τους. Μια εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης) είναι ένα από τα στοιχεία της Ημέρας Εστίασης σε όλη την ΕΕ για τις
εσωτερικές διαρρήξεις. Ωστόσο, η έρευνα έχει δείξει ότι οι εκστρατείες που εστιάζουν αποκλειστικά
στη μεταφορά γνώσεων σπάνια λειτουργούν. Αντίθετα, μπορεί ακόμη και να αυξήσουν τον φόβο
του εγκλήματος παρά να μειώσουν αποτελεσματικά το έγκλημα (κίνδυνο) ή τη βλάβη.64 Επιπλέον,
δεν έχουν βρει καμία αξιολόγηση του αντίκτυπου ή των αποτελεσμάτων των εκστρατειών
ευαισθητοποίησης που εστιάζουν στις οικιακές διαρρήξεις.
Ωστόσο, οι στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης που είναι ενσωματωμένες σε μια ολιστική
προσέγγιση, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν με τη βοήθεια αυτού του εγγράφου, μπορούν
να αποδείξουν την αξία τους. Ειδικά, εάν ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες οδηγίες. Πρώτα από όλα,
το μήνυμα πρέπει να είναι εύστοχο, πρακτικό και συγκεκριμένο. Μην πείτε “Μην δίνετε στους
διαρρήκτες την ευκαιρία”, αλλά πείτε στους ανθρώπους τι ακριβώς μπορούν να κάνουν για να
αποτρέψουν τις διαρρήξεις (για παράδειγμα, με την εγκατάσταση εντός συγκεκριμένου τύπου
κλειδαριάς πόρτας). Δεύτερον, το μέσο: μια εκστρατεία πρέπει να χρησιμοποιεί τα κανάλια μέσων
που της επιτρέπουν να προσεγγίσει το κοινό-στόχο. Μια υπηρεσία μέσων μπορεί να υποστηρίξει
τους εργαζόμενους για την πρόληψη του εγκλήματος σε αυτόν τον τομέα. Οι εκστρατείες πρέπει
επίσης να σχεδιάζονται προσεκτικά ως προς τον χρόνο και τη διάρκεια. Η επανάληψη (σε
διαστήματα) είναι προτιμότερη από τις μακροχρόνιες εκστρατείες. Τέλος, οι εκστρατείες θα πρέπει
πάντοτε να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης και συντονισμένης προσέγγισης για την επίτευξη του
στόχου. Προκειμένου να αυξηθεί η μείωση του εγκλήματος, θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον
τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να επικεντρωθούν στις συναισθηματικές
και συγκινησιακές πτυχές της αλλαγής συμπεριφοράς εκτός από τη μεταφορά γνώσης και την
ευαισθητοποίηση. Δεύτερον, θα πρέπει να συνοδεύουν και να υποστηρίζουν άλλες προσεγγίσεις
για την πρόληψη του εγκλήματος (ποινική δικαιοσύνη, περιστασιακή, αναπτυξιακή και κοινοτική
πρόληψη), με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύουν και να στηρίζουν η μία την άλλη.65
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4.3 Μέτρα κατά της κλεπταποδοχής.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν πηγές που υποδηλώνουν ότι το ογδόντα τοις
εκατό όλων των κλοπών και των διαρρήξεων πραγματοποιούνται με σκοπό τη μετέπειτα πώληση
των κλοπιμαίων. Το κενό ανάμεσα στον αριθμό των καταγεγραμμένων διαρρήξεων και των
καταγεγραμμένων περιστατικών κλεπταποδοχής φαίνεται να υποδεικνύει ότι πολλές περιπτώσεις
κλεπταποδοχής δεν γνωστοποιούνται στην αστυνομία. Από έρευνα στην Ολλανδία, μπορούμε να
υποθέσουμε ότι ο σκοτεινός αριθμός για την κλεπταποδοχή είναι υψηλός: τρία τοις εκατό των
Ολλανδών ηλικίας δεκαπέντε και άνω - περισσότεροι από 422.000 άνθρωποι - παραδέχονται ότι
περιστασιακά έχουν υπάρξει κλεπταποδόχοι. Οι ερωτηθέντες και οι ειδικοί αποκάλυψαν τέσσερις
περιστάσεις που διευκολύνουν την κλεπταποδοχή. Πρώτον, η διαφορά στην τιμή. Δεύτερον, η
ευκολία στην αγορά κλεμμένων αγαθών. Τρίτον, ο σχετικά χαμηλός κίνδυνος σύλληψης. Και τέλος,
η ανεπαρκής προσοχή που δίνεται στην κλεπταποδοχή από την αστυνομία και τις δικαστικές
αρχές.66 Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για βελτίωση όσον αφορά
τη μείωση των εσόδων από διαρρήξεις. Έχουμε εντοπίσει αρκετούς παράγοντες που μπορούν να
παίξουν ρόλο σε αυτό το θέμα.
Κατ’ αρχάς, οι δημόσιες αρχές μπορούν να δημιουργήσουν βάσεις δεδομένων στις οποίες οι
καταναλωτές μπορούν να καταχωρίσουν τα δικά τους αγαθά προληπτικά, το οποίο σε περίπτωση
κλοπής διευκολύνει την αναφορά και αυξάνει την πιθανότητα ανάκτησης των κλεμμένων αγαθών.
Ένα βήμα παραπέρα είναι η ανάπτυξη ενός εργαλεία, όπως το StopHeling στην Ολλανδία, το οποίο
επιτρέπει στους πολίτες και στους αγοραστές μεταχειρισμένων να ελέγχουν εάν ένα αντικείμενο
έχει καταχωριστεί ως απολεσθέν ή κλεμμένο μέσω σειριακού αριθμού (μόνο μοναδικά αντικείμενα
μπορούν να καταχωριστούν). Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, η αστυνομία μπορεί να ειδοποιηθεί
προκειμένου να λάβει μέτρα. Ο μετρητής αυξήθηκε από σχεδόν 456.000 αιτήματα αναζήτησης το
2014 σε σχεδόν 670.000 το 2015, και το πρώτο τρίμηνο του 2016 έχει ήδη φτάσει τις 283.000 (άρα,
όλο το 2016, αυτό ανέρχεται σε περίπου 850.000). Υπό αυτήν την έννοια, το StopHeling φαίνεται
να ικανοποιεί την ανάγκη μεταξύ του κοινού και των αγοραστών μεταχειρισμένων για έλεγχο της
αξιοπιστίας ενός αντικειμένου που σκέφτονται να αγοράσουν. 67
Στη συνέχεια, οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να θεσπίσουν μέτρα για τον έλεγχο του εμπορίου
μεταχειρισμένων και των ενεχυροδανειστηρίων. Στη Νορβηγία, όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν
νόμιμα με το εμπόριο μεταχειρισμένων πρέπει επομένως να ζητήσουν άδεια από την αστυνομία.
Η αστυνομία μπορεί να αρνηθεί την έκδοση άδειας στους αιτούντες με ποινικό μητρώο ή
στους υπόπτους για εμπόριο κλοπιμαίων ή μπορεί να ανακαλέσει μια άδεια εάν έχει λόγους να
υποπτεύεται την κατάχρησή της.68 Στην Ολλανδία, οι αγοραστές μεταχειρισμένων υποχρεώθηκαν
από το 1880 να καταχωρίζουν τα αγορασμένα αγαθά (τι αγοράζουν, πότε και από ποιον). Από το
2011, αναπτύχθηκε μια ψηφιακή παραλλαγή αυτής της καταχώρισης που συνδέεται με τη βάση
δεδομένων StopHeling.69
Επιπλέον, η αστυνομία μπορεί να αναζητά ενεργά κλοπιμαία ελέγχοντας περιοδικά τις υπαίθριες
αγορές που είναι γνωστές για τον γεγονός ότι ορισμένα κλοπιμαία πωλούνται εκεί. 70 Σήμερα, ο
ψηφιακός κόσμος έχει μεγάλη εμβέλεια και δημοτικότητα, προσφέροντας στους παραβάτες μια νέα
υποδομή για παράνομη εμπορία. Εάν θέλουμε να αποτρέψουμε την άνθηση της κλεπταποδοχής από
το προσκήνιο, η αστυνομία θα πρέπει επίσης να διεξάγει προληπτικά αναζητήσεις στο διαδίκτυο.71
Τέλος, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει επίσης. Στη Νορβηγία, οι επαγγελματικοί
ιστότοπο που πωλούν μεταχειρισμένα αντικείμενα μπορούν να υποχρεώσουν τους πωλητές να
καταχωρίζουν με διάφορους τρόπους, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να παραμείνουν ανώνυμοι.
Πραγματοποιούνται επίσης χειροκίνητοι έλεγχοι για ό,τι διαφημίζεται προς πώληση στην
“αγορά” και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ύποπτες διαφημίσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος με
την αστυνομία για πιθανά κλεμμένα αγαθά, και σε αμφίβολες περιπτώσεις, η ιδιοκτησία πρέπει
να τεκμηριώνεται με αποδείξεις.72 Επιπλέον, η καταχώριση αγαθών καθιστά δυνατή τη σύνδεση
εντός κλεμμένου αντικειμένου με ένα θύμα, ωστόσο ο βαθμός στον οποίο πολλοί πολίτες τηρούν
αυστηρά τη σύσταση καταχώρισης αγαθών είναι χαμηλός, και πολλά λάθη γίνονται κατά την
εισαγωγή σειριακών αριθμών. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να αυτοματοποιηθεί ή τουλάχιστον
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να ενθαρρυνθεί, στο μέτρο του δυνατού, στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού
τομέα. Τέλος, υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί η ανάπτυξη μια μεθόδου για την κατασκευή ορισμένων
μη μοναδικών αγαθών, όπως τα κοσμήματα, μοναδικά.73
Όλα αυτά τα μέτρα που καθιστούν τις οικιακές διαρρήξεις λιγότερο κερδοφόρες μειώνοντας την
αφορά και την αγοραία αξία των κλοπιμαίων είναι προφανώς μια καλή ιδέα. Δυστυχώς, μέχρι
στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί καμία επίδραση στις διαρρήξεις.74 Ωστόσο, πιστεύουμε ότι υπάρχει
περιθώριο βελτίωσης και ενθαρρύνουμε την ενδελεχή αξιολόγηση εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν
να λάβουν οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα μέτρα.
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ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ:
ΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ
ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΏΝ
ΔΙΑΡΡΉΞΕΩΝ;

Ενίσχυση στόχου
Τι είναι αυτό;
Ο συνδυασμός κλειδαριών, εσωτερικού
φωτισμού, κλειδαριές θυρών και
εξωτερικού φωτισμού
Πώς λειτουργεί;
Η ενίσχυση του στόχου κάνει τον
στόχο λιγότερο κατάλληλο αυξάνοντας
τον κίνδυνο ή/και αυξάνοντας την
προσπάθεια που χρειάζεται.

Παρακολούθηση από τη
γειτονιά
Τι είναι αυτό;
Η παρακολούθηση από τη γειτονιά
ενθαρρύνει τους κατοίκους να έχουν τα
μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά
και να καλέσουν την αστυνομία εάν
δουν ή ακούσουν κάτι ύποπτο.
Πώς λειτουργεί;
Η δημιουργία ενός προγράμματος
παρακολούθησης από τη γειτονιά
κάνει μια περιοχή λιγότερο κατάλληλη
αυξάνοντας τον κίνδυνο και
μειώνοντας τις ευκαιρίες.

What works to prevent domestic burglaries? I 15

05

05

Αντιμετώπιση της
επαναλαμβανόμενης
θυματοποίησης
Τι είναι αυτό;
Οι ιδιοκτησίες που διατρέχουν κίνδυνο
επαναλαμβανόμενης διάρρηξης πρέπει να
εντοπιστούν προκειμένου να αυξηθεί η εφαρμογή
προληπτικών μέτρων όπως η ενίσχυση του στόχου
ή οι αστυνομικές περιπολίες.
Πώς λειτουργεί;
Η εφαρμογή αυτών των μέτρων αυξάνει την
προσπάθεια και τον κίνδυνο που απαιτείται για τη
διάρρηξη σε προσδιορισμένες ιδιοκτησίες.

Καγκελόπορτες σε δρομάκια

Φωτισμός δρόμου

Τι είναι αυτό;
Οι καγκελόπορτες σε δρομάκια αποτρέπουν
τους παραβάτες από το να αποκτήσουν
πρόσβαση στα δρομάκια.

Τι είναι αυτό;
Ο βελτιωμένος φωτισμός δρόμου
αυξάνει τα επίπεδα φωταγώγησης του
δρόμου.

Πώς λειτουργεί;
Η εγκατάσταση καγκελόπορτων σε δρομάκια
αυξάνει την προσπάθεια επειδή οι
διαρρήκτες αδυνατούν να προσεγγίσουν τις
ιδιοκτησίες στόχο ή να χρησιμοποιήσουν
τα δρομάκια ως τρόπο διαφυγής. Οι
καγκελόπορτες σε δρομάκια αυξάνουν
επίσης τη φυσική επιτήρηση από τους
κατοίκους, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο για
πιθανούς διαρρήκτες.

Πώς λειτουργεί;
Η αύξηση του επιπέδου φωταγώγησης
αυξάνει τον κίνδυνο κάποιος
παραβάτης να εντοπιστεί από πιθανούς
αυτόπτες μάρτυρες.
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