
ΔΗΛΏΣΤΕ ΕΝΑ 
ΑΓΝΟΟΎΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΔΕΝ  

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ

Εάν ανησυχείτε για την ασφάλεια ατόμου που δεν μπορείτε να  
βρείτε, μπορείτε να το δηλώσετε ως αγνοούμενο στο τοπικό σας 

αστυνομικό τμήμα, κάνοντας αυτό που ονομάζεται  
« Δήλωση αγνοουμένων ατόμων ». 

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ  
24 ΏΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΏΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ  

ΏΣ ΑΓΝΟΟΎΜΕΝΟ. 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ  

ΕΝΑΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ. 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙ  
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η αστυνομία μπορεί να χρησιμοποιήσει εκφράσεις όπως 
«εξαφάνιση που δεν θεωρείται ύποπτη» ή «θάνατος που δεν 
θεωρείται ύποπτος». Αυτές οι εκφράσεις μπορεί να εννοούν 
ότι το πρόσωπο που ψάχνετε δεν αγνοείται λόγω εγκλήματος. 
Οι λόγοι που ένα άτομο αγνοείται μπορεί να παραμείνουν 
ανεξήγητοι μέχρι να βρεθούν στοιχεία που να εξηγούν τα 
αίτια της εξαφάνισης.

VICTORIA POLICE, Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 Εάν γνωρίζετε τα ίχνη ατόμου που έχει δηλωθεί ως 
αγνοούμενος, ή έχετε οποιαδήποτε πληροφορία για έναν 
αγνοούμενο, καλέστε το Crime Stoppers στο 1800 333 000.

 Η Victoria Police παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στο  
κοινωνικό σύνολο.

 Η βοήθεια που παρέχει η Victoria Police είναι διαθέσιμη  
24 ώρες το 24ωρο, εφτά ημέρες την εβδομάδα.

 Οι αστυνομικοί στη Βικτώρια φορούν μπλε στολές ή 
κυκλοφορούν με πολιτικά ρούχα.

 Πολίτες, μέλη του κοινωνικού συνόλου, μπορούν να 
παρουσιάζονται σε αστυνομικά τμήματα να αναφέρουν 
περιστατικά ή να ζητούν συμβουλές.

 Η Victoria Police μπορεί να προσφέρει διερμηνείς όπου  
είναι εφικτό.

 Διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνων τοπικών  
αστυνομικών τμημάτων μπορούν να βρεθούν στο  
www.police.vic.gov.au.

www.police.vic.gov.au



ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
«ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ»;

ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΘΕΏΡΕΙΤΑΙ ΑΓΝΟΟΎΜΕΝΟ 
ΟΤΑΝ:

 Έχει δηλωθεί στην αστυνομία και αγνοείται η τύχη του! και 

 υπάρχουν φόβοι για την ασφάλεια ή την πρόνοια του εν  
λόγω ατόμου.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΗΛΩΣΗ 
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Για να δηλώσετε ένα άτομο ως αγνοούμενο, πηγαίνετε στο τοπικό σας 
αστυνομικό τμήμα.

Η ΑΣΤΎΝΟΜΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΎΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΎΘΕΣ ΕΡΏΤΗΣΕΙΣ: 

 Πώς μοιάζει το αγνοούμενο άτομο; 

 Μήπως το εν λόγω άτομο έχει κάτι το ασυνήθιστο στην  
εμφανισή του; 

 Έχετε μια πρόσφατη φωτογραφία του αγνοουμένου ατόμου;

 Πού και πότε ήταν η τελευταία φορά που έχουν δεί το άτομο  
ή ακούσει γι’ αυτό; 

 Υπάρχουν μέρη που ίσως συχνάζει ο αγνοούμενος;

 Μήπως το άτομο έχει καθόλου προβλήματα υγείας ή χρειάζεται 
φάρμακα;

 Ποια είναι τα ονόματα και τα τηλέφωνα επικοινωνίας συγγενών  
και φίλων που σχετίζονταν με το άτομο;

 Γνωρίζει Αγγλικά το αγνοούμενο άτομο;

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΝΑ 
ΚΑΝΕΤΕ ΔΗΛΩΣΗ;

Όταν κάνετε αυτή τη δήλωση μπορείτε να ζητήσετε την παρουσία 
αξιωματικού του ίδιου φύλου με εσάς, όπου είναι εφικτό. 

Η αστυνομία θα σας ζητήσει το όνομα και τη διεύθυνσή σας, 
έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τον 
αγνοούμενο. 

Αν τα Αγγλικά δεν είναι η πρώτη σας γλώσσα, η αστυνομία μπορεί 
να προσφέρει διά τηλεφώνου επαγγελματία διερμηνέα για να 
σας βοηθήσει να κάνετε αυτή τη δήλωση. Αυτή η υπηρεσία 
παρέχεται δωρεάν. Ο διερμηνέας μπορεί επίσης να σας βοηθήσει 
από τηλεφώνου να καταλάβετε συγκεκριμένες εκφράσεις που 
η αστυνομία μπορεί να χρησιμοποιήσει. Μπορεί επίσης όταν 
παραστεί ανάγκη να προσφερθεί επιτόπου (αυτοπροσώπως) 
επαγγελματίας διερμηνέας, ωστόσο, αυτό είναι μια υπηρεσία  
η οποία απαιτεί εκ των προτέρων οργάνωση, ημερομηνίας και 
ώρας, κατάλληλη για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία είναι  
η αστυνομία, ο διερμηνέας και το πρόσωπο που καταθέτει  
αυτή τη δήλωση.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΆΖΕΤΆΙ ΝΆ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 24 ΏΡΕΣ ΓΙΆ ΝΆ ΔΗΛΏΣΕΤΕ ΚΆΠΟΙΟΝ ΏΣ ΆΓΝΟΟΎΜΕΝΟ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ. 


