
Ενημέρωση των κατοίκων
Διαβάστε το με μεγάλη προσοχή, μας αφορά

Με αφορμή τα περιστατικά εξαπάτησης, σε διάφορες περιοχές της χώρας από επιτή-
δειους, οι οποίοι προσεγγίζουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας και με διάφορα προσχή-
ματα και τεχνάσματα τούς αποσπούν χρηματικά ποσά, η Ομάδα Διαχείρισης 
Ιστοσελίδας Ειδομένης ενημερώνει τους κατοίκους:

Πλανόδιοι πωλητές: Καλό είναι να αποφεύγονται οι δοσοληψίες στον τόπο 
μας με άγνωστους πλανόδιους πωλητές. Η προσπάθειά τους να μας πουλήσουν 
διάφορα πράγματα καταλήγει συχνά σε κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης ή σε 
δοσοληψία με πλαστά χαρτονομίσματα.

Έρανοι και οργανοπαίκτες: Άγνωστοι, με αφορμή τον έρανο ή παίζοντας 
μουσική, εισέρχονται με τη μέθοδο της απασχόλησης μέσα στο σπίτι για κλοπές ή 
ελέγχουν την κατάσταση για να διευκολύνουν άλλους.

Επισκέπτες περίεργοι: Κάποιοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρε-
σίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος. Εάν δεν 
τους έχετε καλέσει εσείς, τους κρατάτε σε απόσταση για να μην εισέλθουν στο σπίτι.

Παρόντες επιτήδειοι: Ορισμένοι επιτήδειοι επισκέπτονται τα σπίτια και σας 
λένε ότι συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο τούς έστειλε σ’ εσάς για να τους δώσετε 
χρήματα. Σε καμία περίπτωση δεν δέχεστε να δώσετε χρήματα. Επικοινωνείτε 
εσείς, από δικό σας τηλέφωνο και όχι από δικό τους, άμεσα με αυτούς που φαίνεται 
ότι μίλησαν οι επιτήδειοι.

Τηλεφωνική απάτη: Ορισμένοι ίσως τηλεφωνήσουν στα σπίτια και σας 
ενημερώσουν ότι συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο θα τους στείλει σ’ εσάς για να τους 
δώσετε χρήματα. Σε καμία περίπτωση δεν δέχεστε να δώσετε χρήματα, ούτε 
δέχεστε όποια συνάντηση. Επικοινωνείτε εσείς, άμεσα, με αυτούς που φαίνεται 
ότι μίλησαν οι επιτήδειοι.

Τι κάνουμε για να βοηθήσουμε

α) Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τα χαρακτηριστικά των επιτήδειων, καθώς και 
τις πινακίδες αυτοκινήτων ή άλλα στοιχεία (τηλέφωνο που μας κάλεσε) ώστε να 
βοηθήσουμε το έργο της Αστυνομίας.

β) Έχουμε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει 
να επικοινωνήσουμε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία και στενοί συγγενείς).

γ) Ασφαλίστε καλά το σπίτι σας όταν πρόκειται να απουσιάσετε.

δ) Προσέχουμε την ιδιοκτησία του γείτονα και για ό,τι δούμε ενημερώνουμε το 100

Όλοι μαζί μπορούμε να προστατευτούμε
και να προστατεύσουμε το διπλανό μας

Μια κοινωνική προσφορά της Ομάδας Διαχείρισης Ιστοσελίδας Ειδομένης

Άμεσο τηλέφωνο επικοινωνίας: 100


