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Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης για τη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών 

συνδιοργάνωσαν η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και Πάτρα 
  
«Το Χαμόγελο του  Παιδιού» και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διοργάνωσαν εκπαιδευτικά 
σεμινάρια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα με στόχο την επιμόρφωση των 
Εισαγγελέων, των δικαστικών λειτουργών, εκπροσώπων και στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής σε περιστατικά εξαφάνισης παιδιών. 
  
Πιο συγκεκριμένα, στόχος των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν από τις 15 έως τις 18 Απριλίου 
2019 με πρωτοβουλία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κας. Ξένης Δημητρίου-Βασιλοπούλου και 
του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ήταν να ενισχυθεί η συνεργασία όλων των θεσμικών 
εμπλεκόμενων φορέων, αρχών και υπηρεσιών στα περιστατικά εξαφάνισης παιδιών, να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την καλύτερη αξιοποίηση υφιστάμενων αλλά και νέων 
εργαλείων διαχείρισης περιστατικών και να εκπαιδευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην 
εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών και πρωτοκόλλων συνεργασίας που διασφαλίζουν την 
άμεση και αποτελεσματική κινητοποίηση για την  προστασία των παιδιών που έχουν εξαφανιστεί. 
  
Τις εκδηλώσεις συντόνισε η Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, κα. Ανθούλα Μπούμπα, 
η οποία στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία εκπαίδευσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων στα 
περιστατικά εξαφάνισης ώστε να διασφαλίζεται η προστασία κάθε παιδιού, ενώ από την πλευρά του 
ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος, 
αναφέρθηκε στη διαχρονική συνεργασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη που διέπει τη συνεργασία του 
Οργανισμού με όλους τους θεσμικούς φορείς που αντικατοπτρίζεται μέσα από συγκεκριμένα 
Μνημόνια Συνεργασίας και στην πράξη μέσα από την αποτελεσματική προστασία παιδιών που 
βρέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο. 
  
Στη διάρκεια των σεμιναρίων αναλύθηκε διεξοδικά η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα γύρω από 
τα περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων, παρουσιάστηκε ο καταλυτικός ρόλος του Εισαγγελέα, της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, των Τμημάτων Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας 
και του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων, όπως και η συνδρομή του Λιμενικού, της 
Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων. 
  
Επίσης, επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσίασε 
αναλυτικά τις υπηρεσίες πρόληψης, τις επιχειρησιακές δράσεις που συντονίζει ο Οργανισμός για 
παιδιά θύματα εξαφάνισης και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και θέτει στη διάθεση των αρχών, 
όπως ενδεικτικά είναι η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 που είναι 
διασυνδεδεμένη με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, ο μηχανισμός Amber Alert 
Hellas, η πλατφόρμα «Global Missing Children’s Network» (GMCN) στις περιπτώσεις 
διασυνοριακών εξαφανίσεων και η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» που 
στελεχώνεται από εθελοντές του Οργανισμού και διεθνώς πιστοποιημένες κυνοφιλικές ομάδες. 
  
Οι εκπαιδεύσεις έδωσαν την ευκαιρία σε περισσότερους από 100 συνολικά συμμετέχοντες να 
μοιραστούν με διαδραστικό τρόπο την εμπειρία τους μέσα από την αξιολόγηση πραγματικών 
περιστατικών διαχείρισης εξαφανίσεων παιδιών (μελέτη περιπτώσεων) που απασχόλησαν τις αρχές 
και σε πολλές περιπτώσεις συγκλόνισαν με την αρνητική τους τροπή την ελληνική κοινή γνώμη. 
  
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις ενέργειες έρευνας για ένα εξαφανισμένο παιδί, την τήρηση των 
σχετικών πρωτοκόλλων ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθούνται από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς με πιστό και ενιαίο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η άμεση κινητοποίηση για 
τον εντοπισμό του παιδιού που έχει εξαφανιστεί. 
  



Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων τονίστηκε επιπρόσθετα ο καθοριστικός ρόλος όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως των Εισαγγελικών Αρχών και στις περιπτώσεις ενηλίκων, οι 
οποίοι πάσχουν από ψυχική ή διανοητική διαταραχή με αποτέλεσμα να τίθεται η ζωή τους σε άμεσο 
κίνδυνο. 
  
Κοινό συμπέρασμα όλων των συμμετεχόντων ήταν η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των 
εμπλεκόμενων φορέων, αρχών και υπηρεσιών, επικαιροποίησης των σχετικών διαδικασιών στις 
περιπτώσεις των εξαφανίσεων και η κατάρτιση ενός κοινού Συμφώνου και Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας όλων των θεσμικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελικών αρχών, το 
οποίο θα τεθεί προς έγκριση στην φυσική ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας. 
  
Να σημειώσουμε ότι μόνο το 2018 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δέχτηκε 12.487 τηλεφωνικές κλήσεις 
στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» και 191 αιτήματα για υποστήριξη 
ερευνών αναζήτησης 191 εξαφανισμένων παιδιών. Από το σύνολο βρέθηκαν τα 148 παιδιά, 
αναζητούνται ακόμα 33 παιδιά ενώ για 10 παιδιά διεκόπη η επικοινωνία. 
  
Φωτογραφικό υλικό από τις εκπαιδευτικές συναντήσεις σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη μπορείτε 
να βρείτε εδώ . 
  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου του Οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο press@hamogelo.gr ή στο +30 210 3306140. 


