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Κατά το διάστημα από 1/1/2010 έως και 31/12/2010 ο οργανισμός δέχτηκε μέσω της 
Κοινής Ευρωπαϊκής τηλεφωνικής Γραμμής 116000, 154 αιτήματα για την υποστήριξη 
ερευνών αναζήτησης εξαφανισθέντων παιδιών εκ των οποίων : 
 

•  22 ( 14%) αφορούσαν σε παιδιά θύματα αρπαγής  
• 98 ( 64%) αφορούσαν σε εξαφανισμένα παιδιά και  
•  34 (22%) αφορούσαν σε φυγές παιδιών   

 
Από το σύνολο των 154 περιπτώσεων ο σύλλογος χειρίστηκε 130 καθώς  24 
περιπτώσεις λόγω σοβαρών νομικών θεμάτων ( π. χ θέματα επιμέλειας των 
εξαφανισθέντων ανηλίκων, διενέξεις μεταξύ γονέων, γονικές αρπαγές κ. α. ) δεν 
επέτρεψαν την ενεργοποίηση των διαδικασιών . 
 
Από το σύνολο των 130 περιπτώσεων που χειρίστηκε ο Oργανισμός : 
 

o 124  (95%) παιδιά βρέθηκαν  
o    6    (5%) εξακολουθούν να αναζητούνται  

 
Γράφημα 1: Σχηματική απεικόνιση Εξαφανίσεων Ανηλίκων κατά το έτος  2010 
 

 
 
 
Από το σύνολο των 130 περιστατικών εξαφανισμένων παιδιών που χειρίστηκε ο 
οργανισμός κατά το διάστημα από 1/1/2010 έως και 31/12/2010, 16 περιστατικά 
έλαβαν δημοσιότητα, ενώ για 4 περιστατικά ενεργοποιήθηκε το σύστημα AMBER 
ALERT HELLAS. 
 
 
 

Υποσημείωση : Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμητική αποτύπωση των 
περιστατικών που χειρίστηκε ο Οργανισμός και δεν αποτυπώνουν την διαδικασία 
χειρισμού ή την πραγματική διάσταση τους.   
 

 



Πίνακας διαχωρισμού παιδιών (επί του συνόλου των αιτημάτων )ανά ηλικιακή ομάδα  
και φύλο: 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

0-6 ετών 12 11 23 (15%) 

7-12 ετών 15 12 27 
(17,5%) 

13-18 ετών 23 57 80 (52%) 

18 ετών και άνω 15 9 24 
(15,5%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 65 (42%) 89 (58%) 154 

 
 
Γράφημα 2: Σχηματική απεικόνιση εξαφανισθέντων παιδιών ανά ηλικιακή 
ομάδα 
 

 
 
 
Διαχωρισμός ανά εθνικότητα 
 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 48 51 99 (64%) 

ΑΛΛΟ 1 17 38 55 (36%) 

ΣΥΝΟΛΟ 65 (42%) 89 (58%) 154 
  
Υποσημείωση : Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμητική αποτύπωση των 
περιστατικών που χειρίστηκε ο Οργανισμός και δεν αποτυπώνουν την διαδικασία 
χειρισμού ή την πραγματική διάσταση τους.   
 



 
 
Γράφημα 3: Ποσοστιαία σχηματική  απεικόνιση υπηκοότητας εξαφανισθέντων 
παιδιών. 
 

 
1 Υποσημείωση : 
 Η ένδειξη άλλο αφορά σε παιδιά για τα οποία αναφέρθηκαν οι παρακάτω υπηκοότητες: 
Αλβανική, Συριακή , Βουλγάρικη, Αφγανική, Πακιστανική, Πολωνική, Ρωσική, Γεωργιανή, 
Ελληνοτουρκική, Βουλγαρική, Σερβική.Ιρακινή.  
 
 
Για τον χειρισμό όλων των περιστατικών εξαφανισθέντων παιδιών 
πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με τους ακόλουθούς φορείς: 
 

• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  
• Μ.Μ.Ε. 
• ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ  
• ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  
• ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Γ.Α.Δ.Α.) 
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Γ.Α.Δ.Α.) 
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ (Γ.Α.Δ.Α.) 
• ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΣΚΑΪ, ΑΝΤΕΝΝΑ, ΜΕGΑ, ALTER, STAR, ALPHA, MAD, NET, 

ET1, ET3) 
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
• EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 
• ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
• ΚΕΠ 
• INTERPOL 
• KTEL 
• H.Σ.Α.Π 
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
• Missing People ( Λονδίνο) 
• National Policing Improvement Agency – Missing Persons Unit 

 
 

Υποσημείωση : Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμητική αποτύπωση των 
περιστατικών που χειρίστηκε ο Οργανισμός και δεν αποτυπώνουν την διαδικασία 
χειρισμού ή την πραγματική διάσταση τους.   
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