
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2019     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκπαιδευτική ημερίδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Child Rescue- 
Collective Awareness Platform for Missing Children Investigation and Rescue 

Στις 11 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε 

στο εντευκτήριο εθελοντών Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. (Βουλής 38, Αθήνα) 

εκπαίδευση στο προσωπικό των Κέντρων 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. 

Αθήνας, Βόλου και Καλαβρύτων, καθώς και σε 

στελέχη του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και 

της Διεύθυνσης Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ.  

Η εκπαίδευση αφορούσε τη χρήση της 

εφαρμογής για φορητές συσκευές, που έχει 

δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος: Child Rescue - Collective 

Awareness Platform for Missing Children Investigation and Rescue, ενώ παράλληλα 

πραγματοποιήθηκε και πρακτική άσκηση με στόχο την ενδυνάμωση της παροχής προστασίας προς 

τους ασυνόδευτους ανήλικους. 

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

προγράμματος HORIZON 2020-Call H2020-ICT-2016-2017 για 3 χρόνια, συμμετέχει 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 και την Κύπρο. Οι ανωτέρω φορείς δραστηριοποιούνται  

ενεργά στο πεδίο της αναζήτησης εξαφανισμένων παιδιών και υλοποιούν σε εθνικό επίπεδο 

προγράμματα παιδικής προστασίας και υποστήριξης ανηλίκων. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στην καταχώρηση δεδομένων που αφορούσαν σε εικονικές 

περιπτώσεις ανηλίκων φιλοξενουμένων των ΚΦΑΑ του Ε.Ε.Σ., στη μεταφορά πληροφόρησης από 

δομή σε δομή σε περιπτώσεις μετακινήσεων, καθώς και σε περιπτώσεις αναζήτησης ανηλίκων 

μετά από διαπιστωμένη απουσία/απομάκρυνση από τα εν λόγω Κέντρα. Την εκπαίδευση 

ανέλαβαν η UBITECH και η Suite5, εταίροι της πλατφόρμας συνεργασίας, ενώ ως παρατηρητές  

συμμετείχαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με την ιδιότητα του Συντονιστή του Έργου, καθώς 

και το Χαμόγελο του Παιδιού, ως επικεφαλής του πακέτου εργασίας που αφορά στην εν λόγω 

εφαρμογή.  

Την εκπαιδευτική ημερίδα συντόνισαν ο κος Παναγιώτης Δραγάτης, κοινωνικός λειτουργός, 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Περιφερειακών Τμημάτων του Τομέα Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. και η κα Μαρία Λιανδρή, στέλεχος της Διεύθυνσης Αναζητήσεων Ε.Ε.Σ., οι οποίοι 

έχουν την ευθύνη παρακολούθησης του προγράμματος από πλευράς Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

*** 
 


