
 

 

 

 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην 5η Συνάντηση Ολομέλειας των Εταίρων του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Child Rescue - Collective Awareness Platform for 

Missing Children Investigation and Rescue» 

Στις 26 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά  η 5η συνάντηση Ολομέλειας των Εταίρων του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Child Rescue - Collective Awareness Platform for Missing Children 

Investigation and Rescue». 

 Στο εν λόγω Πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του 

προγράμματος HORIZON 2020 -Call H2020 - ICT - 2016 - 2017 για 3 χρόνια, μετέχει ως εταίρος ο Ε.Ε.Σ. με 

επικεφαλής το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη συμμετοχή Φορέων και Οργανώσεων από την Ελλάδα, 

το Βέλγιο, τη Γερμανία & την Κύπρο. Οι ανωτέρω Φορείς δραστηριοποιούνται ενεργά στο πεδίο 

αναζήτησης εξαφανισμένων παιδιών και υλοποιούν, σε εθνικό επίπεδο, προγράμματα παιδικής 

προστασίας και υποστήριξης ανηλίκων. Το πρόγραμμα στοχεύει να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο, 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πεδίο της διεξαγωγής ερευνών για παιδιά που αγνοούνται, εξαφανίζονται και 

αναζητούνται. 

Η συνάντηση επικεντρώθηκε κυρίως στην αποτίμηση της πορείας υλοποίησης της πλατφόρμας και της 

εφαρμογής για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (mobile application), η οποία πρόσφατα τέθηκε σε 

λειτουργία μετά την επιτυχή υλοποίηση των πιλοτικών ασκήσεων από τους εταίρους τον Ιούνιο. Σε ό,τι 

αφορά στον Ε.Ε.Σ., παρουσιάστηκε στην εν λόγω συνάντηση η δοκιμαστική εφαρμογή της, στο πλαίσιο  

υλοποίησης της πιλοτικής άσκησης που έλαβε χώρα στις 25 Ιουνίου 2020, πάνω σε σενάριο εξαφάνισης 

ανηλίκων με τη συμμετοχή εκπαιδευμένου προσωπικού και εθελοντών του Ε.Ε.Σ. 

Επιπλέον, έγινε παρουσίαση του συνόλου των δράσεων δημοσιότητας και προβολής του προγράμματος 

και της ηλεκτρονικής εφαρμογής που υλοποιήθηκαν από τους εταίρους σε εθνικό ή και διακρατικό 

επίπεδο και παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός των μελλοντικών δράσεων προβολής του Έργου από τους 

εταίρους που έχουν την ευθύνη διάδοσης του Προγράμματος. 

Στις εργασίες της συνάντησης συμμετείχαν στελέχη του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και του Τομέα 

Αναζητήσεων/Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών, δεδομένου, ότι οι εν λόγω Τομείς εκπροσωπούν τον 

Ε.Ε.Σ. στην υλοποίηση του προγράμματος. 
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