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που ζχουν υποςτεί εξουαλικι Εκμετάλλευςθ 
www.missingchildreneurope.eu 
 
 

 

http://www.missingchildreneurope.eu/


2 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 
 

Σο Childoscope (www.childoscope.net) είναι ζνασ 
Διαδραςτικόσ Οδθγόσ – Βάςθ Δεδομζνων – για τισ 
Ευρωπαϊκζσ Οργανϊςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον 
τομζα των παιδιϊν που ελλείπουν ι/και που ζχουν 
υποςτεί ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ. Δίδει άμεςθ 
πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ, που ενθμερϊνονται τακτικά, 
ςε ςχζςθ με τθ δράςθ αυτϊν των Μθ-Κυβερνθτικϊν 
Οργανϊςεων και οι οποίεσ εργάηονται ςε ολόκλθρθ τθν 
Ευρϊπθ, μζςα από μια εφχρθςτθ μθχανι αναηιτθςθσ. 

 

ιμερα, περιςςότερεσ από 300 Οργανϊςεισ από 29 χϊρεσ [τα 27 Κράτθ-Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ και δφο χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ελεφκερθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ (EFTA) τθν 
Νορβθγία και τθν Ιςλανδία] ςυνδζονται διαδικτυακά μζςω αυτοφ του Οδθγοφ, ενϊνοντασ τισ 
δυνάμεισ τουσ ςτον αγϊνα κατά τθσ εξαφάνιςθσ και τθσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ των 
παιδιϊν. 
 

ΙΣΟΡΙΚΟ 
 
Ζνασ άγνωςτοσ αρικμόσ παιδιϊν εξαφανίηονται κάκε χρόνο ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ ι 
κακθμερινά γίνονται κφματα ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ. Θ δθμιουργία ενόσ Δικτφου Μθ-
Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτόν τον τομζα, είναι μια από τισ 
προτεραιότθτεσ ςτθν μάχθ ενάντια ςε αυτά τα φαινόμενα, όπωσ αναφζρεται και ςτο Ψιφιςμα 
του υμβουλίου Δικαιοςφνθσ και Εςωτερικϊν Τποκζςεων (επτζμβριοσ 2001) ςχετικά με τθν 
ςυνειςφορά τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςτθν ανεφρεςθ των εξαφανιςμζνων παιδιϊν και των 
παιδιϊν που ζπεςαν κφματα ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ. 
 

Σο 2005, το Child Focus, το Βελγικό Κδρυμα Εξαφανιςμζνων ι/και εξουαλικϊσ Κακοποιθμζνων 
Παιδιϊν, ξεκίνθςε ζνα νζο πρόγραμμα ςτοχεφοντασ ςτθν δθμιουργία μιασ διαδραςτικισ 
διαδικτυακισ πλατφόρμασ κάτω από τθν επωνυμία “Childoscope”, ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ www.childoscope.net. 
 
Από εκεί εκπιγαςε το 2007 θ ανεξάρτθτθ οργάνωςθ Missing Children Europe και ζκτοτε, το 
Child Focus κεϊρθςε καλφτερο να παραχωρθκεί θ διαχείριςθ του διαδικτυακοφ Καταλόγου και 
όλεσ οι ςχετικζσ με αυτόν δραςτθριότθτεσ ςτο Missing Children Europe.   
 
τθ ςυνζχεια, το Missing Children Europe ενθμζρωςε και επαναδραςτθριοποίθςε τθν 
Ιςτοςελίδα του Childoscope τον επτζμβριο του 2009. 
 
 
 
 

http://www.childoscope.net/
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ΣΟΧΟ 
 

Αυτόσ ο Διαδραςτικόσ Κατάλογοσ δθμιουργικθκε για να υποβοθκιςει τισ Μθ-Κυβερνθτικζσ 
οργανϊςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των Εξαφανιςμζνων ι/και εξουαλικά 
Κακοποιθμζνων Παιδιϊν να δικτυωκοφν και να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ για 
ενδιαφζρουςεσ εκδθλϊςεισ, καλζσ πρακτικζσ, ςχετικι βιβλιογραφία κ.λπ. Θ εμπειρία 
αποδεικνφει ότι θ διεκνισ ςυνεργαςία είναι καίριασ ςθμαςίασ ςτθν υλοποίθςθ αυτοφ του 
κοινοφ ςτόχου. Αυτι κακ’ αυτι θ Βάςθ Δεδομζνων του Childoscope ςτοχεφει να γίνει το μζςο 
προϊκθςθσ ολοκλθρωμζνων πολιτικϊν για τα εξαφανιςμζνα παιδιά και για τα παιδιά που 
ζχουν υποςτεί ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ, ςε ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιπρόςκετα, ο Διαδραςτικόσ Κατάλογοσ του Childoscope προςφζρει μια αναςκόπθςθ των 
Ευρωπαϊκϊν οργανϊςεων που ιδθ δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των εξαφανιςμζνων ι/και 
ςεξουαλικά κακοποιθμζνων παιδιϊν, προςβάςιμθ ςτο πλατφ κοινό. 
 
Τπάρχουν επίςθσ πλθροφορίεσ για τουσ τρόπουσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εταίρων και ςτισ 29 
χϊρεσ (Νομοκεςία, Αςτυνομία, Μθ-Κυβερνθτκζσ Οργανϊςεισ κ.λπ.). 
 
Σζλοσ, επιτρζπει τθν αποτελεςματικι και ςτοχευμζνθ ζρευνα για ςυλλογι πλθροφοριϊν που 
αφοροφν ςε οργανϊςεισ, κεςμοφσ και διαδικαςίεσ, ανάλογα με ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ι 
γεωγραφικι περιοχι. 
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Εξ   
Missing Children Europe     Επίπεδο 1 

 
 
 
Μ   Μία Μθ-Κυβερνθτικι Οργάνωςθ ανά χώρα   Επίπεδo 2 
 
 
 
        Όλεσ οι εγγεγραμμζνεσ ςτον Κατάλογο Οργανώςεισ  Επίπεδο 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Σο Childoscope επιςκζπτονται κακθμερινά επαγγελματίεσ που αςχολοφνται με τα 
προαναφερκζντα φαινόμενα ςτθν Ευρϊπθ. υγκεκριμζνα, υπάρχουν οι εξισ δυνατότθτεσ: 

 Οι Μθ-Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ να ενθμερϊνουν διαδικτυακά και από μόνεσ τουσ, τισ 
πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν οργάνωςι τουσ 

 Ευζλικτα ελεγχόμενθ Ατηζντα για ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με ενδιαφζρουςεσ 
εκδθλϊςεισ 

 Ενςωματωμζνο ςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου για διαδραςτικι επικοινωνία των 
Μθ-Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων 

 Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ με ενδιαφζρουςεσ ςυνδζςεισ και εκδόςεισ  
 
Για να απλοποιθκεί θ ςε κακθμερινι βάςθ διαχείριςθ του Καταλόγου, δθμιουργικθκε ζνα 
ιεραρχικό ςφςτθμα διαχειριςτϊν. Μία Μθ-Κυβερνθτικι Οργάνωςθ ανά χϊρα, διαχειρίηεται 
τον Κατάλογο ςτο εκνικό επίπεδο. Δρα ωσ θ «πφλθ» μεταξφ του Missing Children Europe, που 
βρίςκεται ςτο επίπεδο 1, και όλων των άλλων οργανϊςεων από τθν χϊρα τθσ, που βρίςκονται 
ςτο επίπεδο 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλοφμε όλεσ τισ οργανϊςεισ που μάχονται ενάντια ςτθν εξαφάνιςθ ι/και τθν ςεξουαλικι 
κακοποίθςθ των παιδιϊν να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα www.childoscope.net και ι να 
ενθμερϊςουν τισ πλθροφορίεσ που τισ αφοροφν ι να αιτθκοφν τθν ςυμπερίλθψι τουσ ςτον 
Κατάλογο. 
 

 

Περιμζνουμε να ςασ ςυναντιςουμε διαδικτυακά! 
 
 
 
 

http://www.childoscope.net/
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Πώσ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τον Κατάλογο; 
 

Ο Κατάλογοσ του Childoscope είναι ζνα πρακτικό, φιλικό προσ τον χριςτθ εργαλείο που 
δθμοςιοποιεί τθν δραςτθριότθτα των Μθ-Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων ςτισ 29 χϊρεσ, κάνοντασ 
τθν πλθροφόρθςθ γρθγορότερθ και ευκολότερθ για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. 
 

Για χειριςτζσ ατομικών περιπτώςεων/χειριςτζσ γραμμών 
βοικειασ/ςυμβοφλουσ: 
 

Όταν κάποιοσ χρειάηεται υποςτιριξθ ι ςυμβουλζσ από μια 
οργάνωςθ που εδρεφει ςε άλλθ χϊρα, μπορείτε να ερευνιςετε 
τον Κατάλογο του Childoscope για να τθν βρείτε. 
 

Παράδειγμα: Μια μθτζρα από τθν Γερμανία τθλεφωνεί και ςασ 
αναφζρει πωσ θ κόρθ τθσ παρενοχλείται ςεξουαλικά από τον δάςκαλό 
τθσ και δεν ξζρει τι να κάνει. Σθσ δίνετε τα τθλζφωνα των μθ-
κυβερνθτικϊν οργανϊςεων που αςχολοφνται με τθν ςεξουαλικι 
κακοποίθςθ ςτθν περιοχι τθσ 

 
Όταν χρειάηεται να ςυνεργαςτείτε με μια οργάνωςθ που εδρεφει ςε μια άλλθ χϊρα ϊςτε να 
αντιμετωπίςετε από κοινοφ μια ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ, ερευνιςτε τον Κατάλογο του Childoscope για 
να βρείτε τθν καταλλθλότερθ. 
 

   Παράδειγμα: Ζνα παιδί εξαφανίηεται κοντά ςτα ςφνορα με τθν γειτονικι ςασ χϊρα. Για να εργαςτείτε μαηί πάνω 
   ςε αυτιν θν υπόκεςθ, μπορείτε να ερευνιςετε τον Κατάλογο του Childoscope και να βρείτε ποια οργάνωςθ 
   ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα εργάηεται πάνω ςε αυτό το είδοσ των περιπτϊςεων. 
 

 
 
Για τουσ γονείσ: 

 

Όταν χρειάηεςτε πλθροφορίεσ, υποςτιριξθ ι μια παρζμβαςθ ςε ςχζςθ με 
ζνα εξαφανιςμζνο παιδί ι ζνα παιδί που υπζςτθ ςεξουαλικι κακοποίθςθ, 
μπορείτε να ερευνιςετε τον Κατάλογο του Childoscope και να βρείτε ποια 
οργάνωςθ ειδικεφεται ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ. 
 

 
Παράδειγμα: Σο παιδί ςασ εξαφανίςτθκε αλλά δεν γνωρίηετε αν υπάρχει 
οργάνωςθ ςτθ χϊρα ςασ που να εξειδικεφεται ςτθν περίπτωςι ςασ. Μπορείτε να 
ερευνιςετε τον Κατάλογο του Childoscope και να τθν βρείτε. 
 
 

 
 
 
 
 



6 
 

Ποια είναι θ Οργάνωςθ Missing Children Europe 
 

Σο Missing Children Europe είναι θ Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία για τα 
Παιδιά που ζχουν Εξαφανιςτεί ι/και ζχουν υποςτεί εξουαλικι 
Κακοποίθςθ ι Εκμετάλλευςθ. 
Είναι μια Οργάνωςθ-Ομπρζλα που αντιπροςωπεφει 23 Μθ-
Κυβερνθτκζσ Οργανϊςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε 16 Χϊρεσ-
Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Κάκε μια από αυτζσ τισ Οργανϊςεισ 
δραςτθριοποιείται ςε περιπτϊςεισ εξαφανιςμζνων ι ςεξουαλικά 
κακοποιθμζνων παιδιϊν ςτο επίπεδο βάςθσ και παρζχει επίςθσ 
υπθρεςίεσ πρόλθψθσ και υποςτιριξθσ των κυμάτων. 

 
 
 

Η γενικι αποςτολι του Missing Children Europe είναι: 
 Να προωκεί τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν μεταξφ των μελϊν του 
 Να αντιπροςωπεφει τα μζλθ του ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικά ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ 

Θεςμοφσ 
 Να ςυνεργάηεται με το Διεκνζσ Κζντρο για τα εξαφανιςμζνα και κακοποιθμζνα παιδιά που 

εδρεφει ςτθν Ουάςινγκτον 
 Να αναπτφςςει εργαλεία για τθν καταπολζμθςθ τθσ εξαφάνιςθσ και τθσ ςεξουαλικισ 

εκμετάλλευςθσ παιδιϊν 
 
 
 
Οι 23 Μθ-Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ Μζλθ του Missing Children Europe, οι οποίεσ εδρεφουν ςε 
16 χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  είναι: 
Αυςτρία (147-Rat Auf Draht), Βζλγιο (Child Focus), Δθμοκρατία τθσ Σςεχίασ (Nadace Nase Dite), 
Δανία (Thora Center), Γαλλία (APEV, Fondation pour l’Enfance, La Mouette), Γερμανία 
(Initiative Vermisste Kinder και Weisser Ring), Ελλάδα (Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ), Ουγγαρία 
(Kék Vonal), Ιρλανδία (ISPCC), Ιταλία (Aurora και SOS II Telefono Azzurro), Πολωνία (ITAKA και 
Nobody’s Children Foundation), Πορτογαλλία (I.A.C), Ρουμανία (Focus Romania και Salvati 
Copii), λοβακία (Linka Detskej Istoty), Ιςπανία (ANAR και Protegeles), Θνωμζνο Βαςίλειο 
(Missing People). 
 

 
 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκευκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ 
www.missingchildreneurope.eu. 

 
ε περίπτωςθ που ζχετε οποιαδιποτε απορία, μθ διςτάςετε να 

επικοινωνιςετε μαηί μασ 
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Contact 

 
 

Αν ζχετε οποιεςδιποτε ερωτιςεισ ι απορίεσ, μθ διςτάςετε να επικοινωνιςετε με τισ Μθ-
Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ που εδρεφουν ςτθ χϊρα ςασ 
 
ι  
 
με το Missing Children Europe: 
Avenue Houba De Strooperlaan 292 
1020 Brussels, Belgium 
Σθλ.: +32 2 475 44 13 
Θλεκτρινικι Διεφκυνςθ: secretariat@missingchildreneurope.eu  
Ιςτότοποσ: www.missingchildreneurope.eu 
 
 

 
 
 
 

Missing Children Europe 
Avenue Houba De Strooperlaan 292, 1020 Brussels, Belgium 
www.missingchildreneurope.eu 
 
Με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, Πρόγραμμα ΔΑΦΝΘ  

mailto:secretariat@missingchildreneurope.eu
http://www.missingchildreneurope.eu/
http://www.missingchildreneurope.eu/

