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Πανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία Α΄εξάµηνο 2020 

Υποστήριξη ατόµων που έχουν εξαφανιστεί 

Κατά το διάστηµα από 1/1/2020 έως και 30/06/2020, ο Οργανισµός δέχθηκε µέσω της 

«Ευρωπαϊκής Γραµµής για τα Εξαφανισµένα Παιδιά 116000», πενήντα τέσσερα (54) 

αιτήµατα για την υποστήριξη ερευνών αναζήτησης εξαφανισθέντων παιδιών εκ των 

οποίων: 

Συνολικός αριθµός  περιστατικών:    
 

32 (59%) αφορούσαν σε φυγές εφήβων 

6 (11%)  αφορούσαν σε γονικές αρπαγές 

15 (28%) αφορούσαν σε ανησυχητικές εξαφανίσεις ανηλίκων  

1 (2%) αφορούσαν σε εξαφανίσεις ασυνόδευτων ανηλίκων 

 

Από τις παραπάνω περιπτώσεις δέκα (10) αφορούσαν σε παιδιά πρόσφυγες µετανάστες 

και πιο συγκεκριµένα: 

 

3 (30%) αφορούσαν σε φυγές εφήβων 

6 (60%) αφορούσαν σε ανησυχητικές εξαφανίσεις ανηλίκων  

1 (10 %) αφορούσαν σε εξαφανίσεις ασυνόδευτων ανηλίκων 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας  διαχωρισµού εξαφανισθέντων παιδιών ανά εθνικότητα: 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

0-6 ετών 
3 2 5 (9,5%) 

7-12 ετών 2 10 12 (22%) 

 
13-18 ετών 
 

11 26 37 (68,5%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
16 (29,5%) 38 (70,5%) 54 (100%) 
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ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Ελληνική 6 28 34 (63%) 

Ρουµάνικη 1 3  4 (7,5%) 

Αφγανική 3 2 5 (9,5%) 

Ιρακινή 2 1  3 (5,5%) 

Ισπανική 1  0 1 (2%) 

Συριακή 2 1 3 (5,5%) 
Αλβανική 1 1 2 (3,5%) 

Βουλγαρική 0 2 2 (3,5%) 

ΣΥΝΟΛΟ 16 (29,5%) 38 (70,5%) 54 (100%) 
 

Από το σύνολο των πενήντα τεσσάρων (54) περιστατικών που αναφέρθηκαν στον 

Οργανισµό µας, σε:  

 

�  32 (59,5%) περιστατικά παρασχέθηκαν εξειδικευµένες υπηρεσίες 

Ενώ, για το σύνολο των 54 περιστατικών δόθηκαν κατευθύνσεις για το χειρισµό τους & 

πραγµατοποιήθηκε επικοινωνία µε τις αρµόδιες αρχές. 

 

Από τα πενήντα τέσσερα (54) περιστατικά που αναφέρθηκαν στον Οργανισµό µας και 

είτε παρασχέθηκαν εξειδικευµένες υπηρεσίες, είτε δόθηκαν κατευθύνσεις για το χειρισµό 

τους, βρέθηκαν τα 50 (92%) παιδιά, ενώ σε 

 

� 2 (4%) περιστατικά διεκόπη η επικοινωνία και  

� 2 (4%) περιστατικά αφορούσαν σε διακρατική συνεργασία και εξακολουθούν να 

αναζητούνται  

∆ιαχείριση και Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν: 

 

� Για 2 (3,5%) περιστατικά παιδιών ο Οργανισµός προέβη στην δηµοσιοποίηση της 

εξαφάνισης στα ΜΜΕ, στα social media & στην ιστοσελίδα του Οργανισµού 

� Για 14 (26%) περιστατικά αναζήτησης παιδιών ο Οργανισµός προέβη στην 

ενεργοποίηση του συστήµατος Amber Alert 

� Για 3 (5,5%) περιστατικά παιδιών ο Οργανισµός προέβη στην κυκλοφορία 

αφισετών 

� Σε 5 (9%) περιστατικά αναζήτησης παιδιού κινητοποιήθηκε η Συντονιστική 

Επιχειρησιακή Οµάδα  
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� Για 2 (3,5%) περιστατικά αναζήτησης παιδιού πραγµατοποιήθηκε διακρατική 

συνεργασία 

� Σε 10 (18,5%) περιστατικά παρείχαµε συµβουλευτική στήριξη µετά την εύρεση του 

παιδιού  

� 5 (9%)  παιδιά έφυγαν από χώρους φιλοξενίας 

 

Πίνακας  διαχωρισµού εξαφανισθέντων ανηλίκων  ανά ηλικιακή οµάδα και λόγο 
εξαφάνισης στις κατηγορίες φυγών εφήβων και ανησυχητικών εξαφανίσεων 
ανηλίκων: 
 
  

ΛΟΓΟΙ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

  0-6 ετών 7-12 ετών 13-18 ετών 

Σχέσεις στην 
οικογένεια  3 2  21 

Σχέσεις µε το άλλο 
φύλο     5 

Πρόβληµα Υγείας   1 

Άγνωστο  6 8 

Άλλο  1  

ΣΥΝΟΛΟ 3 (6,5%) 9 (19%) 35 (74,5%) 

    
 

Για το χειρισµό όλων των περιστατικών εξαφανισθέντων παιδιών πραγµατοποιήθηκαν 

συνεργασίες µε τους ακόλουθους φορείς: 

• ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ 

• ΕΚΕΠΥ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
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• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 

• 23ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

• ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ «ΜΕΤΑ∆ΡΑΣΗ» 

• ΞΕΝΩΝΑΣ «ΟΡΜΟΣ» 

• ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ «ΟΙΚΟΣ» 

• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 

• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

• ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

• ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 

• ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

• ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ MCE ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

• ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ANAR 

• ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 

• ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΤΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

• ΤΑ ΛΑΓΚΑ∆Α 

• ΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 

• ΤΑ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

• ΤΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 

• ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΕΚΕΠΥ Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

• ΕΚΕΠΥ 

• ΆΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΟΑΣΘ 

• ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

• ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

• ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 


