
Υποσηµείωση: Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθµητική αποτύπωση των περιστατικών που 

χειρίστηκε ο Οργανισµός και δεν αποτυπώνουν την διαδικασία χειρισµού ή την πραγµατική 
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Α΄εξάµηνο 2019 

Πανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία 

Εξαφανίσεις Ενηλίκων 

Κατά το διάστηµα από 1/1/2019 έως και 30/06/2019 ο Οργανισµός δέχθηκε µέσω της 
«Ευρωπαϊκής Γραµµής για τα Εξαφανισµένα Παιδιά 116000», έξι (6)  αιτήµατα για 
την υποστήριξη ερευνών αναζήτησης εξαφανισθέντων παιδιών εκ των οποίων: 
 
Πίνακας διαχωρισµού παιδιών (επί του συνόλου των αιτηµάτων) ανά ηλικιακή οµάδα  
και φύλο: 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

18-30  ετών 4 0 4 (66.7%) 

31-50 ετών 2 0 2 (33.3%) 

51-65 ετών 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 6 0 6 (100%) 

 
Πίνακας  διαχωρισµού εξαφανισθέντων παιδιών ανά εθνικότητα: 
 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Ελληνική 3  3 (50%) 

ΓΑΛΛΙΚΗ 1  1 (16.67%) 

ΑΛΒΑΝΙΚΗ 1  1 (16.67%) 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ 1  1 (16.67%) 

ΣΥΝΟΛΟ 6  6 (100%) 

 
Από το σύνολο των περιστατικών που αναφέρθηκαν στον Οργανισµό µας, σε :  
 
� 5 (90 % περιστατικά παρασχέθηκαν εξειδικευµένες υπηρεσίες 
� 1 (10 %)  περιστατικά δόθηκαν κατευθύνσεις για το χειρισµό 
 
Από τα έξι (6) περιστατικά που αναφέρθηκαν στον Οργανισµό µας και είτε 
παρασχέθηκαν εξειδικευµένες υπηρεσίες, είτε δόθηκαν κατευθύνσεις για το χειρισµό 
τους, βρέθηκαν τα 4 (66,7%)παιδιά, ενώ  2 (33,3%) περιστατικά εξακολουθούν να 
αναζητούνται  
 
∆ιαχείριση και Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν: 
 

� Για (3) περιστατικά παιδιών ο Οργανισµός προέβη στην δηµοσιοποίηση της 
εξαφάνισης στα ΜΜΕ, στα social media & στην ιστοσελίδα του Οργανισµού 
και ενεργοποιήθηκε το σύστηµα MISSING ALERT 
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� Σε (1) περιστατικό αναζήτησης παιδιών κινητοποιήθηκε η Συντονιστική 
Επιχειρησιακή Οµάδα 

 
� ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
� ΕΚΕΠΥ 
� ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ 
� ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ 
� ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΓΑΛΛΙΑΣ  
� ΤΜΗΜΑ SIRENE ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ   
� ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
� ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
� ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟ∆ΟΥ 
� ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

 
 
 
 
 
 

 


