ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 2013
Κατά το διάστημα από 1/1/2013 έως και 31/12/2013 ο Οργανισμός δέχτηκε μέσω της
«Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», εκατόν εξήντα (160) αιτήματα
για την υποστήριξη ερευνών αναζήτησης εξαφανισθέντων παιδιών εκ των οποίων :
 111 (70%) αφορούσαν σε φυγές εφήβων
 13 (8%) αφορούσαν σε γονικές αρπαγές
 3 (2%) αφορούσαν σε αρπαγή από τρίτο πρόσωπο
 31 (19%) αφορούσαν σε ανησυχητικές εξαφανίσεις ανηλίκων και
 2 (1%) αφορούσαν σε εξαφανισμένους ασυνόδευτους ανήλικους

Γράφημα1:Σχηματικήαπεικόνισηανάκατηγορίαεξαφάνισης

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

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

0-6 ετών
7-12 ετών
13-18 ετών

6
19
31

6
11
87

12 (7%)
30 (19%)
118 (74%)

ΣΥΝΟΛΟ

56 (35%)

104 (65%)

160 (100%)

Γράφημα2:Σχηματική απεικόνιση εξαφανισθέντων παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα

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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Πίνακας διαχωρισμού εξαφανισθέντων παιδιών ανα εθνικότητα:

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Ελληνική

40

78

118 (74%)

ΑΛΛΟ

16

26

42 (26%)

ΣΥΝΟΛΟ

56 (35%)

104 (65%)

160 (100%)

Γράφημα 3: Ποσοστιαία σχηματική απεικόνιση υπηκοότητας εξαφανισθέντων παιδιών.
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Υποσημείωση : Η ένδειξη άλλο αφορά σε παιδιά για τα οποία αναφέρθηκαν οι

παρακάτω υπηκοότητες: Αλβανική(19), Μολδαβική (2), Αφγανική(3), Βουλγαρική(2),
Ουκρανική(3), Συριακή(5), Νορβηγική (1, Σλοβακική (1), Σομαλική (1), Ρωσική (1),
Πολωνική (1), Ρουμανική (2), Γεωργιανή (1).

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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Από το σύνολο των εκατό εξήντα (160) περιστατικών που αναφέρθηκαν στον
Οργανισμό μας, σε :

 124 (78%) περιστατικά παρασχέθηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες
 18 (11%) περιστατικά διεκόπη επικοινωνία από την οικογένεια
 13 (8%) περιστατικά δόθηκαν κατευθύνσεις για το χειρισμό
 5 (3%) περιστατικά εξακολουθούν να αναζητούνται

Από

τα

εκατόν

είκοσι

τέσσερα

124

περιστατικά

στα

οποία

παρασχέθηκαν

εξειδικευμένες υπηρεσίες με στόχο την εύρεση του παιδιού, βρέθηκαν τα εκατόν
δεκαοχτώ 118 (95%) παιδιά.

Παράλληλα, κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα βρέθηκαν τρία (3)
ακόμη παιδιά τα οποία αναζητούνταν.
Διαχείριση και Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν:
 Για τέσσερα (4) περιστατικά παιδιών ενεργοποιήθηκε το

σύστημα AMBER

ALERT HELLAS
 Για

δεκαέξι

(16)

περιστατικά

παιδιών

ο

Οργανισμός

προέβη

στην

δημοσιοποίηση της εξαφάνισης στα ΜΜΕ, στα social media & στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού
 Για εννέα (9) περιστατικά παιδιών ενεργοποιήθηκε η Ομάδα Έρευνας και
Διάσωσης «Θανάσης Μακρής»
 Για τρία (3) περιστατικά παιδιών, ο Οργανισμός προέβη στην εκτύπωση και
ανάρτηση αφισών σε συνεργαζόμενους φορείς.
 Για πέντε (5) περιστατικά παιδιών ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες διακρατικής
συνεργασίας
 Σε είκοσι (20) περιστατικά παιδιών ο Οργανισμός παρείχε συμβουλευτική
υποστήριξη στο παιδί και την οικογένεια.

Στο σύνολο των υπολοίπων περιστατικών ο Οργανισμός παρείχε
 κατευθύνσεις για τη διαχείριση &
 διασύνδεση με τις αρμόδιες αρχές

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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Πίνακας διαχωρισμού εξαφανισθέντων ανηλίκων ανά ηλικιακή ομάδα και λόγο
εξαφάνισης στις κατηγορίες φυγών εφήβων, αρπαγές από τρίτο πρόσωπο και
ανησυχητικών εξαφανίσεων ανηλίκων:
ΛΟΓΟΙ
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
0-6 ετών

7-12 ετών

13-18 ετών

ΣΥΝΟΛΟ

Σχέσεις στην οικογένεια

3

11

49

63 (43%)

Σχέσεις με το άλλο φύλο

-

1

44

45 (31%)

Πρόβλημα Ψυχικής υγείας

-

-

2

2 (1%)

Πρόβλημα Υγείας

-

1

11

12 (8%)

Απώλεια Προσανατολισμού

1

-

-

1 (1%)

Ασυνόδευτος

-

1

2

3 (2%)

Άλλο

4

10

7

21 (14%)

8

24

115

147 (100%)

ΣΥΝΟΛΟ

Γράφημα 4: Ποσοστιαία σχηματική απεικόνιση των λόγων εξαφανίσεων ανηλίκων

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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Για το χειρισμό όλων των περιστατικών εξαφανισθέντων παιδιών πραγματοποιήθηκαν
συνεργασίες με τους ακόλουθους φορείς:

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ
 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΚΥΑΔΑ)
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ)
 ΜΚΟ «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ»
 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΛΕΣΒΟΥ «Το Χωριό του Όλοι Μαζί»
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 NATIONAL CENTER FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN
 INTERNATIONAL CENTER FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ –ΕΛ.ΑΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ)
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.ΕΠ.Υ)
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ», του ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ AMBER ALERT

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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