
Εφαρμογή ChildRescue 
Καινοτομία για την Έρευνα και τον Εντοπισμό Αγνοούμενων Παιδιών   
 
 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Διαθέσιμη η εφαρμογή ChildRescue στην Ελλάδα με τη συμμετοχή του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

 

Το ChildRescue ανακοινώνει την υλοποίηση της ομώνυμης καινοτόμου εφαρμογής στην 

Ελλάδα, αλλά και μετέπειτα στο Βέλγιο, και προσκαλεί το κοινό να κατεβάσει την 

εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο του και να συνεισφέρει στον εντοπισμό εξαφανισμένων 

παιδιών στην Ευρώπη. Η εφαρμογή του ChildRescue, θα είναι σύντομα διαθέσιμη τόσο 

στο Google Play Store για Android κινητά, όσο και στο App Store της Apple για iOS κινητά. 

Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για σήμερα, 28 Ιουλίου 2020, στην Ελλάδα και, έναν  

μήνα αργότερα, στις 28 Αυγούστου στο Βέλγιο. Θα ακολουθήσουν κι άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. 

Κάθε χρόνο πάνω από 250,000 παιδιά δηλώνονται εξαφανισμένα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ε.Ε.). Οι πρώτες ώρες μετά την εξαφάνισή τους είναι κρίσιμες για την έρευνά 

τους. Το ChildRescue είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα που συνεισφέρει αποτελεσματικά 

στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την εύρεση του εξαφανισμένου παιδιού. 

Επιπλέον, συμβάλλει στην πρόβλεψη, την αποτροπή και τη διαχείριση υποθέσεων 

εξαφάνισης ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στην Ευρώπη. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την Έρευνα και την Καινοτομία. Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών χρόνων, 

προγραμματιστές, κοινωνικοί επιστήμονες και ανθρωπιστικοί οργανισμοί από όλη την 

Ευρώπη συνεργάζονται για την υλοποίηση της ιδέας που στοχεύει στην παροχή 

βοήθειας για τις έρευνες αναζήτησης των εξαφανισμένων παιδιών και των ασυνόδευτων 

ανήλικων προσφύγων. Η κεντρική ιδέα αφορά στην συμβολή των πολιτών -που είναι και 

χρήστες smartphone-, οι οποίοι βοηθώντας να ακολουθηθούν τα ίχνη των 

εξαφανισμένων παιδιών μετατρέπονται σε βασικούς συντελεστές για τον εντοπισμό και 

τη διάσωσή τους. 

 

https://www.childrescue.eu/download_app/
https://www.childrescue.eu/download_app/


Η εφαρμογή ChildRescue αποσκοπεί στο να μειώσει δραστικά το χρόνο που 

διαμεσολαβεί μεταξύ της δήλωσης ενός παιδιού ως εξαφανισμένου και του εντοπισμού 

του και να συμβάλλει στην πρόβλεψη και αποτροπή της εξαφάνισης ανήλικων 

προσφύγων, αυξάνοντας την ακρίβεια και την διαθεσιμότητα πληροφοριών, δημόσιων 

και μη. Μέσω της πρωτοποριακής της προσέγγισης και του ανοιχτού λογισμικού, οι 

ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στα κινητά τηλέφωνα των χρηστών είναι εστιασμένες, 

βάσει τοποθεσίας και με συσχέτιση τεκμηριωμένων δεδομένων για την πιθανή 

τοποθεσία του παιδιού σε κίνδυνο. 

Κατόπιν πληθώρας ελέγχων και εξέτασης πραγματικών σεναρίων, τα τελευταία δύο 

χρόνια τόσο στο Βέλγιο, όσο και στην Ελλάδα, η καινοτόμος αυτή πλατφόρμα είναι 

έτοιμη να αξιοποιηθεί ως εφαρμογή σε συσκευές iOS και Android.  

Το ChildRescue προσβλέπει στην αξιοποίηση της συλλογικής ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από τα περιστατικά έρευνας και διάσωσης 

εξαφανισμένων ανηλίκων και αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο βελτιώνοντας την 

αποτελεσματικότητα των ερευνών για τις υποθέσεις εξαφάνισης.  

Η εφαρμογή και η πλατφόρμα μπορούν εύκολα να υιοθετηθούν και από άλλους 

Εθελοντικούς Οργανισμούς και ομάδες εμπειρογνωμόνων που δραστηριοποιούνται στο 

πεδίο της εξαφάνισης παιδιών, παρέχοντάς τους τα οφέλη της κοινωνικής 

καινοτομίας.https://www.childrescue.eu/download_app/ 

 

Σχετικά με το ChildRescue 

Το ChildRescueείναι ένα φιλόδοξο έργο καινοτόμου έρευνας που χρηματοδοτείται από 

την Ε.Ε. και στοχεύει στην παροχή βοήθειας στις έρευνες για εξαφανισμένα παιδιά και 

τον εντοπισμό και ταυτοποίηση ασυνόδευτων ανηλίκων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες 

τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Οι εταίροι του 

προγράμματος είναι οι κάτωθι: 

MissingChildrenEurope, ΕλληνικόςΕρυθρόςΣταυρός, ChildFocus, 

ΤοΧαμόγελοτουΠαιδιού, ΕθνικόΜετσόβιοΠολυτεχνείο (DSSLab,Συντονιστής), 

FrankfurtUniversityofAppliedSciences, SingularLogic, UBITECH, MADEGroup, 

Suite5Dataintelligencesolutions. 

https://www.childrescue.eu/download_app/
https://missingchildreneurope.eu/
http://www.redcross.gr/
https://childfocus.be/en
https://www.hamogelo.gr/gr/en/andreas/
https://www.ntua.gr/en/
https://www.frankfurt-university.de/en/
https://portal.singularlogic.eu/en
https://www.ubitech.eu/
http://madegroup.co/
https://www.suite5.eu/


www.childrescue.eu 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη MusuKargbo-Reffell, Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας της Missing Children Europe, στο musu.kargbo-

reffell@missingchildreneurope.eu 

 

Σχετικά με τη συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), είναι ο μεγαλύτερος Ανθρωπιστικός Οργανισμός 

στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή του το 1877, με τους Εθελοντές και τα Στελέχη του, 

εργάζεται αδιάκοπα, για την ανακούφιση κάθε μορφής ανθρώπινου πόνου και την 

προστασία όλων των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Η Αποστολή του Ε.Ε.Σ. θεμελιώνεται 

στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Μαρίνα Σταμάτη, Διευθύντρια 

Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Ε.Ε.Σ., στο 

pr@redcross.gr.  

Διευκρίνιση: Η συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) είναι πλήρως 

συμμορφούμενη με τις Θεμελιώδεις Αρχές του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού 

και Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και την τήρηση των αντίστοιχων περιορισμών σχετικά 

με τη δημοσιοποίηση και τη διάχυση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων. 

Πρόσβαση στις πληροφορίες του Ε.Ε.Σ. έχουν μόνο πιστοποιημένοι από τον Οργανισμό 

χρήστες. Οι Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου ανά τον κόσμο, 

απασχολούν αποκλειστικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους Εθελοντές. Στην 

Ελλάδα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υιοθετεί την πλατφόρμα και την εφαρμογή 

ChildRescue για τις επιχειρήσεις διάσωσης που αναλαμβάνει το δίκτυο εθελοντών και 

συνεργατών του. 

 

Το ChildRescue λαμβάνει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020 Έρευνα και Καινοτομία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Grant Agreement No 780938) 

http://www.childrescue.eu/
mailto:musu.kargbo-reffell@missingchildreneurope.eu
mailto:musu.kargbo-reffell@missingchildreneurope.eu
mailto:pr@redcross.gr

