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secureNSW 

To secureNSW είναι η ιστοσελίδα της Kυβέρνησης της ΝNO που παρέχει πληροφορίες για 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στη Νέα Νότια Ουαλία. Ορισμένες από τις πληροφορίες της 
ιστοσελίδας έχουν μεταφραστεί παρακάτω. 

Σημαντικοί αριθμοί τηλεφώνου και έκτακτης ανάγκης  

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους αριθμούς τηλεφώνου που μπορείτε να καλέσετε σε σχέση με 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και πότε πρέπει να τους καλείτε. Οι κλήσεις στο τριπλό 

μηδέν (000), στο Τηλέφωνο Εθνικής Ασφαλείας και στο Crime Stoppers είναι όλες δωρεάν από 
οποιοδήποτε τηλέφωνο στην Αυστραλία και λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα. Εάν δεν μιλάτε Αγγλικά καλά, ο τηλεφωνητής θα φροντίσει να μπει στην γραμμή και 
ένας διερμηνέας.  

Για την γραμμή Αστυνομικής Βοήθειας ή για να συνδεθείτε με την Μονάδα Επικοινωνίας με το 
Κοινό, εάν δεν μιλάτε καλά αγγλικά, μπορείτε να καλέσετε την Υπηρεσία Μεταφραστών και 
Διερμηνέων στο 13 14 50 και να τους ζητήστε να επικοινωνήσουν με οποιονδήποτε από τους 
αριθμούς που αναφέρονται παρακάτω, για να διερμηνεύσουν για σας. 
 

Αριθμοί τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 

 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε το 000 (τριπλό μηδέν) 

Καλέστε 000 για επείγουσα βοήθεια από την Αστυνομία, Πυροσβεστική ή για 
Ασθενοφόρο. Αυτή είναι δωρεάν κλήση από οποιοδήποτε τηλέφωνο στην Αυστραλία, 
αποσυνδεμένο κινητό τηλέφωνο ή δημόσιο τηλέφωνο. 

Σημαντικοί αριθμοί τηλεφώνου 

 Τηλέφωνο Εθνικής Ασφάλειας - 1800 1234 00 

Αν ανησυχείτε ότι κάποιος που ξέρετε ριζοσπαστικοποιείται, ή για να αναφέρετε 
οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή πληροφορία σχετικά με την τρομοκρατία, καλέστε 
αμέσως το Τηλέφωνο Εθνικής Ασφαλείας 1800 1234 00. Όλες οι πληροφορίες 
αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και μπορείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία 
σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με email στο hotline@nationalsecurity.gov.au 
 

 Crime Stoppers - 1800 333 000 

mailto:hotline@nationalsecurity.gov.au?Subject=Suspicious%20activity
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Καλέστε το Crime Stoppers στο 1800 333 000 για να αναφέρετε παραπτώματα που δεν είναι 
σε εξέλιξη και / ή άγνωστου δράστη (π.χ. διάρρηξη, κακόβουλη ζημιά, κλοπή, τροχαία 
μικροατυχήματα). Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται ανώνυμα. 

Για γενικές πληροφορίες από την Αστυνομία – 131 444 

Αν γίνατε θύμα ή θέλετε να αναφέρετε κάτι, ή για γενικές πληροφορίες από την αστυνομία, 

εκτός αν πρόκειται για επείγον περιστατικό, παρακαλούμε καλέστε το Τηλέφωνο 

Αστυνομικής Βοήθειας στο 131 444. 
Μόλις η αναφορά σας ολοκληρωθεί από έναν αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών, οι 
πληροφορίες σας είναι άμεσα διαθέσιμες στην τοπική σας αστυνομία. 
 

Θέλετε να μιλήσετε στην αστυνομία σχετικά με θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας; 

Η Μονάδα της Αστυνομίας της ΝΝΟ για Επικοινωνία με το Κοινό (NSW Police Force Community 
Contact Unit) έχει συσταθεί για να συνεργάζεται με την κοινότητα σε θέματα καταπολέμησης 
της τρομοκρατίας. Η μονάδα έχει ως στόχο να βελτιώσει την κατανόηση των ανησυχιών της 
κοινότητας από την Αστυνομία και να αυξήσει τη δημόσια κατανόηση των μέτρων 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας στη ΝΝΟ. 

Αν η κοινοτική σας ομάδα θέλει μια συζήτηση ή να κανονίσουμε μια συνάντηση με την Μονάδα 
Επικοινωνίας με το Κοινό, παρακαλούμε καλέστε το (02) 9919 9288 ή μπορείτε να στείλετε 
email στο CTSTCCU@police.nsw.gov.au 
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