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ОТНОСНО: препоръки на полицейска дирекция на п-в Халкидики за сигурен и 
безпроблемен престой на туристите през летния период 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕНОВА, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА, 

Приложено изпращам Ви препоръки на полицейска дирекция на п-в Халкидики за 

сигурен и безпроблемен престой на туристите през летния период и координати на 

съответните полицейски управления. 

Считам, че информацията е полезна и би могло да бъде разпространена сред широк 

кръг представители на туристическия бранш в България, както и да бъде достъпна за 

български граждани, имащи намерение да посетят Гърция по време на летните си отпуски. 

Приложение: съгласно текста 

С уважение, . \ \ ^ 

ИВАН ЧАЛЪКОВ 
Търговско-икономически съветник 
в СТИВ-Солун 

"Едмонду Абът" № 1-3 & "Николау Ману" № 12, Солун 546 43, Република Гърция 
Тел.: (+30) 2310-829210 Факс: (-1-30) 2310-869445 Е - т а П : 1.сНа!акоуфтее.доуегптеп(.Ьд 
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ГРЪЦКА ПОЛИЦИЯ 

ПОЛИЦЕЙСКА ДИРЕКЦИЯ ХАЛКИДИКИ 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И НАПЪТСТВИЯ 

ЗА СИГУРЕН И БЕЗПРОБЛЕМЕН ПРЕСТОЙ В ОБЛАСТ 
ХАЛКИДИКИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД НА 2014 Г. 

А. СЪВЕТИ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕ ИЛИ ПРЕСТОЙ ИЗВЪН 
МЯСТОТО НА ПРЕБИВАВАНЕ (ХОТЕЛ, СТАИ ПОД НАЕМ) 

^ За Ваша сигурност, носете винаги със себе си личните си документи си, 
за да ги покажете на компетентните власти, когато и ако Ви ги поискат и 
да избегнете всяко ненужно притеснение по време на ваканцията си. В 
никакъв случай не се съгласявайте да оставите документите си на 
рецепцията или на собственика на туристическото заведение, в което 
сте отседнали при условие, че ще Ви ги върнат при отпътуването Ви, 
защото това не представлява законна процедура. 

^ Преди да излезете от мястото, в което сте отседнали, винаги се 
уверявайте, че сте затворили добре всички врати и прозорци. Не 
оставяйте само мрежата на прозорците, защото тя лесно може да бъде 
разкъсана. В случай, че забележите, че някои от прозорците или вратите 
не се затварят или заключват, поради техническа повреда, поискайте от 
собственика да Ви премести в друга стая или да отстрани незабавно 
повредата. 

/ Внимание! Не оставяйте отворени прозорците или бал конските 
врати през нощта, независимо на кой етаж се намирате. 

^ Ако възнамерявате да се отдалечите от хотела през нощта, добре е да не 
оставяте светнати лампите на външната врата. По-добре е да оставите 
включен телевизора, радиото или вътрешна светлина с прекъсвач, ако 
хотелът Ви разполага с такава. 

^ За по-голяма безопасност, не оставяйте ключовете си скрити под 
килими, в саксии или первази на прозорци, а по-добре ги носете със 
себе си или ги предавайте на рецепцията. 
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^ За по-голяма сигурност на личната Ви собственост, добре е да не 
оставяте пари, ценности, електронни устройства (лаптоп, ай пад, 
цифрови камери и фотоапарати, мобилни телефони и др.), ключове от 
автомобил и лични документи на видни места в стаята. 
Препоръчително е да ги носите със себе си. В случай че стаите или на 
рецепцията разполагат със сейф, по-добре е да ги оставяте там. 

^ За личната Ви безопасност би било хубаво някой Ваш близък да знае 
програмата и движението Ви. 

^ В случай, че установите влизане на лице или лица във Ваше отсъствие 
на мястото, където сте отседнали, не докосвайте нито един предмет и не 
влизайте в стаята. Обадете се ВЕДНАГА в Полицейската дирекция на 
Халкидики (телефон 100) и изчакайте идването на полицията. 

^ За безопасност на ценните Ви предмети, добре е да не оставяте 
отключени вратите на автомобила си и да не оставяте на видни места 
вътре (на таблото, на седалките и т.н.) електронни уреди, чанти, дрехи и 
други предмети, които могат да станат обект на кражба. По-добре ги 
носете със себе си или ги скрийте в багажника. 

^ По време на придвижването Ви е добре да избягвате по-пустите места, 
както и тези със слаба светлина, особено през тъмната част на 
денонощието. Ако се налага да минете през такива места, погрижете се 
с Вас да има повече хора. 

^ За да се избегнат евентуални кражби, препоръчително е да не слагате 
пари, мобилни телефони и лични документи в джобове на панталони и 
във външните джобове на дрехите Ви, когато се намирате на оживено 
място или в градския транспорт. Добре е да ги държите в чанта, която да 
бъде пред Вас и да е добре затворена. 

^ Когато се намирате в заведения за хранене, кафенета или барове, не 
поставяйте на масата мобилни телефони, портфейли, чанти или други 
ценни предмети. Внимавайте, когато Ви приближават хора, продаващи 
различни неща. 

^ За предпочитане е да извършвате плащания чрез дебитни/кредитни 
карти или чрез често теглене на малки суми от банкомати. Преди да 
осъществите каквато и да е транзакция, добре е да проверите 
банкоматите за поставени „капани". Също така, помнете пин кода 
наизуст и в никакъв случай не го записвайте на картата. 
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^ По време на престоя Ви на плажа се опитвайте да държите 
непрекъснато под око личните си вещи и не паркирайте автомобила си 
на отдалечени и усамотени места. 

^ В случай че станете обект на вербална или физическа агресия от един 
или повече хора, в никакъв случай не влизайте в конфликт с тях. 
Опитайте се да запазите хладнокръвие, да запомните характеристиките 
на извършителите и да ги опишете ВЕДНАГА на полицията, след 
като подадете оплакване. Помнете, че животът и телесната Ви 
неприкосновеност са най-ценното Ви имущество и сте длъжни да ги 
предпазите. 

^ За бързото разрешаване на който и да е проблем, добре е да имате под 
ръка телефоните, на които да се обадите в случай на нужда (полиция, 
пожарна, болница, близки хора и др.). 

^ В случай че станете жертва на инцидент или престъпление, или сте 
свидетел на такова, не се колебайте и позвънете на спешния център на 
полицейска дирекция Халкидики (телефон 100). Гръцката полиция 
е винаги близо до Вас и бди за Вашата сигурност и за 
разрешаването на какъвто и да е проблем или въпрос, който Ви 
притеснява. 

СПЕЦИАЛЕН СЪВЕТ 

Помнете, че хората, които са склонни към престъпни деяния се 
възползват от Вашата непредпазливост по време на почивка, която 
може да се случи на всеки човек и на всяко място. Това отпускане, 
което е характерно за всеки от нас, отслабва физическата защита, с 
която разполагаме като човешки същества при самозащита. Затова 
винаги трябва да внимаваме за личните си вещи или за други 
предмети, които имат финансова или сантиментална стойност за 
нас. 

Б. СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

Като мислите винаги за изконното право на живот и безопасност, трябва 
по време на движение по пътищата: 

^ Да шофирате винаги разумно и внимателно и да спазвате светлинната, 
звуковата и знаковата сигнализация . 
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^ Да спазвате безопасно разстояние зад преднодвижещия се автомобил, да 
шофиране със съобразена скорост и да се движите в средната лента на 
движение. 

^ Забележка: В пътния участък, намиращ се на първия ръкав на 
Халкидики (п-в Касандра) от пътен възел Неа Муданя до моста при 
Потидеа през дните и часовете, в които се отчита претоварване на 
движението (от петък до понеделник), се осъществява от КАТ 
Халкидики разширяване на лентите за движение с технически средства 
(чрез конуси) И затова трябва да съблюдавате новата маркировка на пътя 
на конкретния пътен участък. 

^ При всичките Ви придвижвания с МПС поставяйте предпазния колан 
или каска. Животът Вие най-голямата ценност, която трябва да опазите. 

^ Избягвайте употребата на алкохол и лекарства, ако се налага да 
шофирате. 

^ В случай че ползвате автомобил под наем (Кеп! а саг), винаги 
изисквайте от фирмата да Ви снабди с всички необходими документи на 
автомобила. Винаги носете със себе си шофьорската си книжка, която 
Ви дава правоспособност да шофирате съответната категория МПС. 

^ Бъдете внимателни за вероятни аварии или непредвидени ситуации. 

В. СЪВЕТИ В СЛУЧАЙ НА УЧАСТИЕ В ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ 

За да улесните компетентните органи да се справят бързо и ефикасно при 
случай на пътно-транспортно произшествие, имайте предвид следното: 

^ Спрете автомобила на място, на което няма да пречи на движението и в 
никакъв случай не напускайте мястото на инцидента. 

^ Вземете всички необходими мерки, за да се избегне причиняването на 
ново произшествие (поставяне на предупредителен триъгълник на видно 
място). 

^ Обадете се НЕЗАБАВНО на спешния център (телефон 100), за да дойде 
възможно най-бързо полицейска кола на мястото на произшествието и да 
се състави протокол. 
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^ Информирайте за инцидента и застрахователната си фирма, както и в 
случай, че е необходима пътна помощ за преместване на МПС-то. 

^ В случай че има ранени, обадете се НЕЗАБАВНО на Бърза помощ (тел. 
166), за да дойде веднага линейка, която да поеме ранените или се 
свържете с болницата чрез спешния център на Полицейска дирекция 
Халкидики (тел.100). 

БЛАГОДАРИМ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО! 

Полицията на област Халкидики Ви желае незабравим и 
приятен престой в Гърция 
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ГРЪЦКА ПОЛИЦИЯ 

ПОЛИЦЕЙСКА ДИРЕКЦИЯ ХАЛКИДИКИ 

ПОЛЕЗНИ ТЕЛЕФОНИ 

Европейски телефон за спешни повиквания - 112 

ПОЛИЦИЯ 
Полицейска дирекция Халкидики/ Спешен център - тел. 100 и тел. +30 
2371021610 

Отдел „Туристическа полиция", Халкидики (Полигирос) - тел. +30 
2371021646, +30 2371021647, +30 2371021649 

ЛИНЕЙКА. МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

Национален център за бърза помощ (болници, линейки) - тел. 166 и 
тел. +302371350100 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

Противопожарна служба Полигирос - тел. 199 и тел. +302371022644 

Противопожарна служба Йерисос - тел. +302377021197 

Противопожарна служба Арнеа - тел. +302372022199 

Противопожарна служба Мармарас - тел. +302375072199 

Противопожарна служба Света гора - тел. +302377023199 

Противопожарна служба Касандриас - тел. +302374022199 
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ПРИСТАНИЩНИ ВЛАСТИ 

Пристанище Неа Муданя - тел. +3023733 50000 

Пристанище Йерисос - тел. +3023770 22666 

ДРУГИ ТЕЛЕФОНИ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Съюз на хотелиерите - тел. +302310429020, ^у.Ьа11аЛк1-Ьо1е18.ег 

Съюз на собствениците на къмпинг - тел. +302371024600 

Федерация на собствениците на „Стаи под наем" - тел. +302371024992 

РАДИО ТАКСИ 

Неа Муданя - тел. +302373021228 и +302373021371 

Касандрия - тел. +302374022214. +302374091559 

Калитеа - тел. +302374023714 

Н. Каликратия - тел. +302399021048, +302399023333 

Полигирос - тел. +302371022460 

Арнеа - тел. +302372022212 

Агиос Николаос - тел. +302375031324 

Н. Мармарас - тел. +302375071500 

Сикия - тел. +302375041327 

М. Панагия - тел. +302372031111 

7 




