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Πώς μπορείτε να αναφέρετε έναν 
αγνοούμενο και τη θέση του στη 

Διεθνή Επιτροπή για τους 
Αγνοούμενους (ICMP)

Μια εισαγωγή 

ΣΤΟ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ 

Η ICMP προστατεύει
τα δεδομένα σας!

• Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται 
  ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για 
  σκοπούς που έχετε εγκρίνει.

• Η ICMP δεν θα διαθέσει τα προσωπικά σας 
  δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

• Κάθε ηλεκτρονική μεταφορά προσωπικών 
  δεδομένων προστατεύεται με ισχυρά πρότυπα 
  κρυπτογράφησης.

• Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε
  ασφαλείς διακομιστές σε προστατευμένες 
  εγκαταστάσεις της ICMP

• Τα δεδομένα σας προστατεύονται νομικά από το 
  διεθνές δίκαιο κατά όλων των ερευνών και 
  κατασχέσεων.

Ο ευκολότερος τρόπος για να αναφέρετε έναν 
αγνοούμενο και την τοποθεσία του στην ICMP 
είναι χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «ICMP OIC 
Mobile». Απλά χρησιμοποιήστε τον σαρωτή 
κωδικών QR της αρεσκείας σας για να ανοίξετε και 
να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «ICMP OIC». 

Για συσκευές Apple και έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα.

Για συσκευές Android και έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα.

Αποποίηση ευθύνης
Εντολή της ICMP είναι να εξασφαλίσει τη συνεργασία 
κυβερνήσεων και άλλων για τον εντοπισμό και την 
ταυτοποίηση αγνοουμένων. Προς τον σκοπό αυτόν, 
οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την αίτηση 
ενδέχεται να μοιραστούν με υπηρεσίες ερευνών, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ICMP 
διατηρεί το δικαίωμα να μην αποκαλύψει 
πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα αίτηση 
εάν, σύμφωνα με την κρίση της ICMP, αυτό θέτει σε 
κίνδυνο την ακεραιότητα των αποδεικτικών 
στοιχείων ή των τόπων του εγκλήματος ή μέχρις ότου 
δεν υφίστανται πλέον αυτοί οι κίνδυνοι.

Κωδικοί QR για άμεση 
εγκατάσταση της εφαρμογής 

«ICMP OIC Mobile»
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International Commission on Missing Persons



Πώς μπορείτε να αναφέρετε
ένα αγνοούμενο πρόσωπο;

Πώς μπορείτε να αναφέρετε
την τοποθεσία ενός

αγνοούμενου; 

Τι είναι το Απευθείας Κέντρο
Ερευνών (ΑΚΕ) της ICMP;

Το Απευθείας Κέντρο Ερευνών (ΑΚΕ) της ICMP είναι 
ένα ηλεκτρονικό εργαλείο στο οποίο μπορούν να 
έχουν πρόσβαση οι οικογένειες των αγνοουμένων 
και άλλοι για παροχή ή απόκτηση πληροφοριών 
σχετικά με ένα αγνοούμενο άτομο. Το ΑΚΕ 
αποτελεί μέρος της προηγμένης λύσης λογισμικού 
της ICMP που χρησιμοποιείται σε προγράμματα 
αγνοουμένων μεγάλης κλίμακας σε όλο τον κόσμο.

Ο χρήστης του ΑΚΕ μπορεί να παράσχει μια 
ποικιλία δεδομένων για έναν αγνοούμενο, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών περιγραφών, 
δεδομένων σχετικά με τους πιο στενούς ζωντανούς 
συγγενείς και λεπτομέρειες σχετικά με τις 
συνθήκες και τον τόπο εξαφάνισής τους.

Το ΑΚΕ επιτρέπει επίσης στους εξουσιοδοτημένους 
χρήστες να έχουν πρόσβαση και να ενημερώνουν 
πληροφορίες σχετικά με αγνοούμενα πρόσωπα. 2) Στην ενότητα 

«Πληροφορίες 
Τοποθεσίας» (Site 
I n f o r m a ti o n ) , 
επιλέξτε μία από 
τις διαθέσιμες 
επιλογές χώρας.

1) Έχετε έτοιμες τις προσωπικές σας πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης και του αριθμού 
τηλεφώνου σας. Έχετε ένα στυλό και χαρτί διαθέσιμο για να 
σημειώσετε τον κωδικό επαλήθευσής σας. Έχετε έτοιμα 
οποιαδήποτε στοιχεία θέλετε να αναφέρετε σχετικά με το 
αγνοούμενο πρόσωπο, όπως μια φωτογραφία σε 
ηλεκτρονική μορφή ή πληροφορίες σχετικά με τα φυσικά 
χαρακτηριστικά του.

2) Επισκεφθείτε τον ιστότοπο oic.icmp.int ή χρησιμοποιήστε 
το έξυπνο κινητό τηλέφωνό σας για να εγκαταστήσετε την 
εφαρμογή ICMP OIC Mobile από το Google Play ή το App 
Store. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Αναφέρετε 
ένα Άτομο που Αγνοείται» (Report a Missing Person) και 
συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα με πληροφορίες 
σχετικά με τον αγνοούμενο και τον εαυτό σας. Σε 
περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια, θα υπάρχει διαθέσιμη 
ηλεκτρονική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

1) Έχετε έτοιμες τις προσωπικές σας πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης και του αριθμού 
τηλεφώνου σας. Έχετε ένα στυλό και χαρτί διαθέσιμο για να 
σημειώσετε τον κωδικό επαλήθευσής σας. Έχετε έτοιμα 
οποιαδήποτε στοιχεία θέλετε να αναφέρετε σχετικά με το 
αγνοούμενο πρόσωπο, όπως μια φωτογραφία σε 
ηλεκτρονική μορφή ή πληροφορίες σχετικά με τα φυσικά 
χαρακτηριστικά του.

2) Επισκεφθείτε τον ιστότοπο oic.icmp.int ή χρησιμοποιήστε 
το έξυπνο κινητό τηλέφωνό σας για να εγκαταστήσετε την 
εφαρμογή ICMP OIC Mobile από το Google Play ή το App 
Store. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Αναφέρετε 
ένα Άτομο που Αγνοείται» (Report a Missing Person) και 
συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα με πληροφορίες 
σχετικά με τον αγνοούμενο και τον εαυτό σας. Σε 
περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια, θα υπάρχει διαθέσιμη 
ηλεκτρονική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

4) Με την υποβολή των δεδομένων, θα σας παρασχεθεί 
ένας προσωπικός κωδικός επαλήθευσης για να 
παρακολουθείτε την κατάσταση της αναφοράς σας ανά 
πάσα στιγμή. Διατηρείτε τον προσωπικό σας κωδικό 
επαλήθευσης σε ασφαλές μέρος. Σε περίπτωση που χάσετε 
τον κωδικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ICMP στη 
διεύθυνση oic.support@icmp.int.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή «Εντοπιστής Τοποθεσίας» της 
ICMP επιτρέπει την αναφορά των μαζικών τάφων και 
άλλων τοποθεσιών που ενδέχεται να έχουν εντοπιστεί 
σοροί αγνοούμενων και εξαφανισμένων ατόμων. Οι 
πληροφορίες μπορούν να παρέχονται ανώνυμα ή να 
περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας.

1) Επισκεφθείτε τον ιστότοπο oic.icmp.int ή χρησιμοποιήστε 
το έξυπνο κινητό τηλέφωνό σας για να εγκαταστήσετε την 
εφαρμογή «ICMP OIC Mobile» από το Google Play ή το App 
Store. Επιλέξτε το «Εντοπιστής Τοποθεσίας» από το μενού:

3) Κάντε κλικ στον χάρτη για να επισημάνετε την τοποθεσία 
και μεγεθύνετε για να προσδιορίσετε τη θέση όσο το 
δυνατόν ακριβέστερα.
4) Συμπληρώστε τα πεδία πληροφοριών.
5) Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Αποστολή Φόρμας 
Τοποθεσίας» (Send Site Location Form) όταν είστε έτοιμοι 
να υποβάλετε τις πληροφορίες.

3) Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Αποστολή Φόρμας 
Δεδομένων Ατόμου που Αγνοείται» (Send Missing 
Person Data Form) όταν είστε έτοιμοι να υποβάλετε 
τις πληροφορίες.


