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Εκπαιδεςηικά Σεμινάπια Επιμόπθωζηρ για ηη διασείπιζη
πεπιζηαηικών εξαθάνιζηρ παιδιών ζςνδιοπγάνωζαν η
Ειζαγγελία ηος Απείος Πάγος και «Το Χαμόγελο ηος Παιδιού»
ζε Αθήνα, Θεζζαλονίκη και Πάηπα

Αθήνα, 2 Μαΐου 2019
«Τν Χακφγειν ηνπ Παηδηνχ» θαη ε Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ δηνξγάλσζαλ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζηελ Αζήλα, ζηε
Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Πάηξα κε ζηφρν ηελ επηκφξθσζε ησλ
Δηζαγγειέσλ, ησλ Γηθαζηψλ, εθπξνζψπσλ θαη ζηειερψλ ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηνπ Ληκεληθνχ θαη
ηεο Ππξνζβεζηηθήο ζε πεξηζηαηηθά εμαθάληζεο παηδηψλ.
Σπγθεθξηκέλα,
ζηφρνο
ησλ
ζεκηλαξίσλ
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο 15 έσο ηηο 18 Απξηιίνπ 2019 κε
πξσηνβνπιία ηεο Δηζαγγειέσο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαο. Ξέλεο
Γεκεηξίνπ-Βαζηινπνχινπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ «Τν Χακφγειν ηνπ
Παηδηνχ» ήηαλ λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ζεζκηθψλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, αξρψλ θαη ππεξεζηψλ ζηα πεξηζηαηηθά
εμαθάληζεο παηδηψλ, λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
θαιχηεξε αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ αιιά θαη λέσλ εξγαιείσλ
δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ θαη λα εθπαηδεπηνχλ φινη νη εκπιεθφκελνη
θνξείο ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη
πξσηνθφιισλ ζπλεξγαζίαο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ άκεζε θαη
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απνηειεζκαηηθή θηλεηνπνίεζε γηα ηελ
έρνπλ εμαθαληζηεί.

πξνζηαζία ησλ παηδηψλ πνπ

Τηο εθδειψζεηο ζπληφληζε ε Πξντζηακέλε Δηζαγγειίαο
Πξσηνδηθψλ Πεηξαηά, θα. Αλζνχια Μπνχκπα, ε νπνία ζηάζεθε
ηδηαίηεξα ζηε ζεκαζία εθπαίδεπζεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ
ζηα πεξηζηαηηθά εμαθάληζεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία
θάζε παηδηνχ, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Πξφεδξνο ηνπ ΓΣ ηνπ
Οξγαληζκνχ «Τν Χακφγειν ηνπ Παηδηνχ» θ. Κψζηαο Γηαλλφπνπινο,
αλαθέξζεθε ζηε δηαρξνληθή ζπλεξγαζία θαη ακνηβαία εκπηζηνζχλε
πνπ δηέπεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Οξγαληζκνχ κε φινπο ηνπο ζεζκηθνχο
θνξείο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα Μλεκφληα
Σπλεξγαζίαο θαη ζηελ πξάμε κέζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθή
πξνζηαζία παηδηψλ πνπ βξέζεθαλ ζε άκεζν θίλδπλν.
Σηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ αλαιχζεθε δηεμνδηθά ε
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα γχξσ απφ ηα πεξηζηαηηθά
εμαθαλίζεσλ αλειίθσλ, παξνπζηάζηεθε ν θαηαιπηηθφο ξφινο ηνπ
Δηζαγγειέα, ηεο Γηεχζπλζεο Γίσμεο Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο, ησλ
Τκεκάησλ Αζθαιείαο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Τκήκαηνο
Αλαδεηήζεσλ Πξνζψπσλ, φπσο θαη ε ζπλδξνκή ηνπ Ληκεληθνχ, ηεο
Ππξνζβεζηηθήο θαη ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ.
Δπίζεο, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ «Τν
Χακφγειν ηνπ Παηδηνχ» παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηηο ππεξεζίεο
πξφιεςεο, ηηο επηρεηξεζηαθέο δξάζεηο πνπ ζπληνλίδεη ν Οξγαληζκφο
γηα παηδηά ζχκαηα εμαθάληζεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη
ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξρψλ, φπσο ελδεηθηηθά είλαη ε Δπξσπατθή
Γξακκή γηα ηα Δμαθαληζκέλα Παηδηά 116000 πνπ είλαη
δηαζπλδεδεκέλε κε ηνλ Δπξσπατθφ Αξηζκφ Έθηαθηεο Αλάγθεο 112, ν
κεραληζκφο Amber Alert Hellas, ε πιαηθφξκα «Global Missing
Children’s Network» (GMCN) ζηηο πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθψλ
εμαθαλίζεσλ θαη ε Οκάδα Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο «Θαλάζεο
Μαθξήο» πνπ ζηειερψλεηαη απφ εζεινληέο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη
δηεζλψο πηζηνπνηεκέλεο θπλνθηιηθέο νκάδεο.
Οη εθπαηδεχζεηο έδσζαλ ηελ επθαηξία ζε πεξηζζφηεξνπο απφ
100 ζπλνιηθά ζπκκεηέρνληεο λα κνηξαζηνχλ κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν
ηελ εκπεηξία ηνπο κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε πξαγκαηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ
δηαρείξηζεο
εμαθαλίζεσλ
παηδηψλ
(κειέηε
πεξηπηψζεσλ) πνπ απαζρφιεζαλ ηηο αξρέο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
ζπγθιφληζαλ κε ηελ αξλεηηθή ηνπο ηξνπή ηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε.
Ιδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε επίζεο ζηηο ελέξγεηεο έξεπλαο γηα
έλα εμαθαληζκέλν παηδί, ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ
ελεξγεηψλ πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο κε πηζηφ θαη εληαίν ηξφπν ψζηε λα
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δηαζθαιίδεηαη ε άκεζε θηλεηνπνίεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ παηδηνχ
πνπ έρεη εμαθαληζηεί.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ηνλίζηεθε
επηπξφζζεηα ν θαζνξηζηηθφο ξφινο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ
θαη θπξίσο ησλ Δηζαγγειηθψλ Αξρψλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ελειίθσλ,
νη νπνίνη πάζρνπλ απφ ςπρηθή ή δηαλνεηηθή δηαηαξαρή κε
απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ε δσή ηνπο ζε άκεζν θίλδπλν.
Κνηλφ ζπκπέξαζκα φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ε αλάγθε
ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, αξρψλ θαη
ππεξεζηψλ, επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ εμαθαλίζεσλ θαη ε θαηάξηηζε ελφο θνηλνχ
Σπκθψλνπ θαη Πξσηνθφιινπ Σπλεξγαζίαο φισλ ησλ ζεζκηθψλ
θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ, ην νπνίν
θαη πξφθεηηαη λα ηεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ θπζηθή εγεζία ησλ
Σσκάησλ Αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα θαηαζηεί άκεζε ε
θηλεηνπνίεζε φισλ ζηηο πεξηπηψζεηο εμαθάληζεο.

