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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Μύθοι και γεγονότα
Εξαφανισθέν πρόσωπο θεωρείται κάποιο που δηλώνεται στην 
αστυνομία ως εξαφανισθέν, είναι άγνωστο που βρίσκεται και 
υπάρχουν φόβοι για την ασφάλεια και την ευημερία του.

Διαλύοντας τους μύθους

Μύθος: Οι ενήλικοι δεν μπορούν να δηλώνονται ως εξαφανισμένοι.
Γεγονός: Στην Αυστραλία, οποιοσδήποτε μπορεί να δηλωθεί ως 
εξαφανισμένος αν η εξαφάνισή του δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα του 
και υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια και την ευημερία του.

Μύθος: Τα πρόσωπα «επιλέγουν» να εξαφανίζονται.
Γεγονός: Οι περιστάσεις μπορούν να περιορίσουν τις επιλογές των 
ατόμων και να τα κάνουν περισσότερο ευάλωτα στην εγκατάλειψη 
του συνήθους περιβάλλοντός τους και στην εξαφάνιση. Υπάρχουν 
κάποιες συνθήκες που μπορούν να πυροδοτήσουν μια εξαφάνιση 
όπως είναι οι διανοητικές ασθένειες, οικονομικά  και/ή κοινωνικά 
προβλήματα.

Μύθος: Όταν εξαφανιστούν παιδιά πιστεύεται ότι έχουν πέσει 
θύματα απαγωγής.
Γεγονός: Τα περισσότερα παιδιά που δηλώνονται ως 
εξαφανισθέντα εντοπίζονται μέσα σε 24 ώρες καλά και ασφαλή. 
Συνήθεις λόγοι που οδηγούν στην εξαφάνιση ενός παιδιού 
οφείλονται σε έλλειψη επικοινωνίας και σε θέματα πειθαρχίας.

Μύθος: Τα στοιχεία των εξαφανισθέντων ατόμων δεν είναι 
εμπιστευτικά.
Γεγονός: Όλα τα στοιχεία των εξαφανισθέντων ατόμων τηρούνται 
εμπιστευτικά και δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό παρά μόνο με 
παραχώρηση άδειας από την οικογένεια και τα όργανα που 
διεξάγουν την έρευνα.

Μύθος: Αν κάποιο άτομο δηλωθεί ως εξαφανισθέν και εντοπιστεί, 
δεν μπορείτε να το δηλώσετε σε περίπτωση που εξαφανιστεί πάλι.
Γεγονός: Κάθε φορά που ένα άτομο εξαφανίζεται, ακόμη κι αν 
εξαφανίστηκε πάλι στο παρελθόν, αντιμετωπίζεται ως νέα δήλωση 
εξαφάνισης.

Μύθος: Αν κάποιο εξαφανισθέν άτομο εντοπιστεί η διεύθυνσή του 
θα γνωστοποιηθεί στο άτομο που δήλωσε την εξαφάνισή του.
Γεγονός: Όταν εντοπιστεί ένα εξαφανισθέν άτομο πρέπει το ίδιο να 
δώσει τη συγκατάθεσή του πριν ανακοινωθεί ο τόπος διαμονής του. 
Η απόφαση για την ανακοίνωση των στοιχείων ενός εξαφανισμένου 
παιδιού θα καθορίζεται από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
συνέβη η εξαφάνιση.

Μύθος: Αν Αυστραλοί εξαφανιστούν στο εξωτερικό, δεν μπορεί να 
γίνει τίποτα.
Γεγονός: Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας (Australian 
Federal Police) και το Υπουργείο Εξωτερικών (Department of 
Foreign Affairs and Trade) συνεργάζονται με υπηρεσίες του 
εξωτερικού προκειμένου να ερευνηθούν περιπτώσεις Αυστραλών 
που εξαφανίστηκαν στο εξωτερικό. Άλλες υπηρεσίες αναζητήσεων 
όπως ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός (Australian Red Cross), 
ο Στρατός της Σωτηρίας (Salvation Army) και η Διεθνής Κοινωνική 
Υπηρεσία Αυστραλίας (Salvation Army and the International 
Social Service Australia) εργάζονται επίσης για την επανένωση 
εξαφανισθέντων προσώπων στο εξωτερικό.

Βασικά δεδομένα
• Η εξαφάνιση δεν είναι αδίκημα.
• Υπολογίζεται ότι 35,000 άτομα δηλώνονται ως εξαφανισθέντα 

στην αστυνομία κάθε χρόνο – αυτό σημαίνει ένα άτομο κάθε  
15 λεπτά.

• Το 9,5% των ατόμων που εξαφανίζονται εντοπίζονται – το 85% σε 
μια εβδομάδα από την ημέρα που δηλώθηκε η εξαφάνισή τους.

• Το χειρισμό των περιπτώσεων απαγωγών παιδιών από τους 
γονείς τους αναλαμβάνει το Αυστραλιανό Οικογενειακό Δικαστήριο 
(Family Court of Australia) και η Ομοσπονδιακή Αστυνομίας της 
Αυστραλίας.

• Το ένα τρίτο περίπου των ατόμων που εξαφανίζονται, εξαφανίζονται 
περισσότερο από μια φορά.

• Τα δύο τρίτα περίπου των ατόμων που εξαφανίζονται είναι κάτω 
των 18 ετών (γύρω στις 20.000).

• Πολλά νεαρά άτομα που εξαφανίζονται εντοπίζονται σε σπίτια φίλων.
• Οι απαγωγές από άγνωστους είναι σπάνιες – τα περισσότερα 

άτομα εντοπίζονται ασφαλή και καλά.
• Τα άτομα εξαφανίζονται για διάφορους λόγους – εκούσια ή ακούσια.
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NATIONAL MISSING PERSONS COORDINATION CENTRE (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)

Τι να κάνετε αν κάποιος/α που γνωρίζετε εξαφανιστεί -- υπηρεσίες που απευθύνεστε/πληροφορίες

Τοπική αστυνομία Η πρώτη υπηρεσία που πρέπει να δηλώσετε την 
εξαφάνιση ενός προσώπου στην Αυστραλία. 

Αστυνομικές Υπηρεσίες Εξαφανισθέντων 
Προσώπων 

ACT (02) 6256 7503
NSW  (02) 8835 7656 ή 1800 025 091 

(δωρεάν)
VIC (03) 8690 2884
QLD  (07) 3364 6213 ή 1800 017 744 

(Qld μόνο)
SA (08) 8172 5467
WA (08) 9351 0699
NT (08) 8999 5511 ή (08) 8922 1560
TAS (03) 6173 2606

Υπηρεσία Οικογενειών και Φίλων 
Εξαφανισθέντων Προσώπων  
Τμήμα Γενικής Εισαγγελίας της Νέα Νότιας 
Ουαλίας

1800 227 772 
www.lawlink.nsw.gov.au/missingpersons

Παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε οικογένειες 
εξαφανισθέντων προσώπων – Διαθέσιμο μόνο στη  
Νέα Νότια Ουαλία.

Εθνικό Κέντρο Συντονισμού  
Εξαφανισθέντων Προσώπων

1800 000 634 
www.missingpersons.gov.au

Δε  διενεργεί ατομικές έρευνες και δεν παρέχει 
πληροφορίες. Ένα εμπιστευτικό έντυπο δήλωσης είναι 
διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο.

Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου (DFAT) 
Προξενική Υπηρεσία Έκτακτων Περιστατικών 

1300 555 135  
(24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα)

Αν κάποιος/α εξαφανιστεί  ενόσω ταξιδεύει στο 
εξωτερικό.

Υπηρεσία Αναζητήσεων και Προσφύγων Διεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού Αυστραλίας  

 www.redcross.org.au Διενεργεί έρευνες σε περισσότερες από 177 χώρες 
στον κόσμο. Μπορεί να συνεπάγεται κάποιο κόστος.

Υπηρεσία Αναζητήσεων του Στρατού της 
Σωτηρίας

www.salvationarmy.gov.au Παρέχει περιορισμένες υπηρεσίες για τον εντοπισμό 
ατόμων άνω των 18 ετών. Μπορεί να συνεπάγεται 
κάποιο κόστος.

Επαφή/ές Τοπικής Κοινότητας Συμπληρώστε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
της τοπικής σας υπηρεσίας υποστήριξης.

Αν χρειαστείτε διερμηνέα

Αν χρειαστείτε βοήθεια για να επικοινωνήσετε με τις 
παραπάνω υπηρεσίες, υπάρχει στη διάθεσή σας η Εθνική 
Υπηρεσία Διερμηνείας [National Interpreting Service (TIS)] 
για άτομα που δε μιλούν την Αγγλική και για Αγγλόφωνους 
που χρειάζεται να επικοινωνήσουν μαζί τους. Η TIS έχει 
περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της 
διερμηνείας, και έχει πρόσβαση σε περισσότερους από 1750 

συμβεβλημένους διερμηνείς σε όλη την Αυστραλία, που 
μιλούν περισσότερες από 170 γλώσσες και διαλέκτους. Η TIS 
είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 
για οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό που χρειάζεται 
υπηρεσίες διερμηνείας στην Αυστραλία. Οι πληροφορίες 
που μεταφράζονται μέσω της TIS θεωρούνται αυστηρά 
εμπιστευτικές.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Υπηρεσία 
Διερμηνείας (TIS) στο  13 14 50. 
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