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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πιλοτική άσκηση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με
τίτλο: «Child Rescue»
Ο Ε.Ε.Σ., παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική αποστολή του, έχει συνεχώς στραμμένο το βλέμμα του στην
ευαίσθητη ομάδα των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών και αναλαμβάνει γενικότερα, δράσεις με κύριο
γνώμονα την προστασία τους. Σε αυτό το πλαίσιο και με πρωτοβουλία του Προέδρου Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιου
Αυγερινού, μετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «Child Rescue», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω
του «Horizon 2020», με συντονιστή εταίρο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τον Ε.Ε.Σ., στην εν λόγω
συνεργασία, εκπροσωπούν στελέχη των Τομέων Κοινωνικής Πρόνοιας και Αναζητήσεων με μακρά εμπειρία σε
θέματα Κινήματος ΕΣ/ΕΗ και προστασίας.
Παρότι στο εν λόγω πρόγραμμα μετέχουν και άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ανάλογα, στους
τομείς της προστασίας και της αναζήτησης παιδιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η συμμετοχή
του Ε.Ε.Σ. στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα είναι διακριτή, σύμφωνα με όσα απαιτούν οι Αρχές και οι
Οδηγίες του Κινήματος ΕΣ/ΕΗ, αλλά και η μακρά παράδοση της μη πρόκλησης βλάβης και της διακριτικής
ανθρωπιστικής προσφοράς του Οργανισμού. Επικεντρώνεται δε, στην επιθυμία να αναβαθμιστεί η προστασία
και η διαχείριση των υποθέσεων των ασυνόδευτων ανηλίκων που έχει ο Ε.Ε.Σ. στην φροντίδα του, με τη
συμβολή των νέων τεχνολογιών και τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών του. Σε ό,τι αφορά
στον Ε.Ε.Σ., η πρόσβαση στις πληροφορίες των ανηλίκων απαιτείται και προβλέπεται να είναι διασφαλισμένη
και δυνατή μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες (εκπροσώπους, εθελοντές και στελέχη). Η εφαρμογή για
κινητά τηλέφωνα που αναπτύσσεται σχετικά, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και ενισχυτικά προς
τις ισχύουσες Ερυθροσταυρικές διαδικασίες καταγραφής, καταμέτρησης και εντοπισμού ανηλίκων, εφόσον
βέβαια πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές του Ε.Ε.Σ. και του Κινήματος.
Τα ανωτέρω, θα ελεγχθούν, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, μέσω της υλοποίησης άσκησης προσομοίωσης με τη
βοήθεια και των ανηλίκων που φιλοξενούνται στο ΚΦΑΑ της Αθήνας. Αφορμή θα αποτελέσει ένας σεισμός
μικρής ισχύος που θα επηρεάσει την καθημερινότητα της Δομής και θα διαπιστωθεί κατά την ηλεκτρονική
επιβεβαίωση και καταμέτρηση της παρουσίας των ανηλίκων, πως κάποια από αυτά έχουν απομακρυνθεί από
το χώρο της Δομής. Κατά συνέπεια θα τεθεί σε εφαρμογή η πλατφόρμα αναζήτησης για τον εντοπισμό τους.
Δεδομένου ότι το έργο οδεύει προς την ολοκλήρωση της πορείας του, ο Πρόεδρος και τα στελέχη του Ε.Ε.Σ.,
αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν όλους του εταίρους του προγράμματος και ειδικά το ΕΜΠ, που
σεβάστηκαν την ιδιαιτερότητα της συμμετοχής του, σχεδίασαν παρέχοντας διευκολύνσεις σε κάθε βήμα και
σε πλήρη σύμπνοια με όσα προβλέπει το διεθνές πλαίσιο εργασίας του Ε.Ε.Σ., ειδικά στο κομμάτι της
ανθρωπιστικής αναζήτησης. Η ανθρωπιστική αναζήτηση εξειδικεύεται βάσει διεθνών συμβάσεων και
διαφοροποιείται σαφώς από την αντίστοιχη αστυνομική διαδικασία. Η μακροχρόνια εντολή του Ερυθρού
Σταυρού και η διεθνής δικτύωση και εμπειρία του αποτελούν εξάλλου, εχέγγυο εγκυρότητας και
ανθρωπιστικής προσφοράς για κάθε πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Child Rescue» και τη συμμετοχή του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού πιέστε εδώ.
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