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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος : Child Rescue - Collective 

Awareness Platform for Missing Children Investigation and Rescue στις Βρυξέλλες 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 

Βρυξέλλες συνάντηση ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος : 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 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 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 υλοποιούν προγράμματα παιδικής προστασίας και υποστήριξης ανηλίκων 

και εμπλέκονται στο πεδίο αναζήτησης εξαφανισμένων παιδιών. 

Το πρόγραμμα στοχεύει να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στο 

πεδίο της διεξαγωγής ερευνών για παιδιά που αγνοούνται, εξαφανίζονται και αναζητούνται. 

Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, το οποίο κοινοποιήθηκε προφορικά στους 

μετέχοντες με τη λήξη των εργασιών της, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό σε ότι αφορά τόσο στην 

πορεία υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος, όσο και στο επιστημονικό υπόβαθρο, τη 

δέσμευση των εταίρων, τη συνοχή της ομάδας και την ποιότητα των παραδοτέων. Ταυτόχρονα 

εξέφρασαν την ελπίδα το εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα να αποτελέσει καλή πρακτική, που θα 

μπορέσει να υιοθετηθεί από την ΕΕ στην ανάπτυξη συναφών δράσεων και την υλοποίηση 

παρεμβάσεων υποστήριξης και προστασίας ανηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η συμμετοχή του Ε.Ε.Σ. αποτιμήθηκε ως ιδιαίτερα σημαντική στο Πρόγραμμα συνολικά, 

δεδομένου ότι ο Ερυθρός Σταυρός αποτελεί εχέγγυο σε θέματα προστασίας των ασυνόδευτων 

ανηλίκων και κατέχει τεράστια εμπειρία στον τομέα της αναζήτησης, υπό το πρίσμα των 

ανθρωπιστικών αρχών που διέπουν το Κίνημα. 

Στις εργασίες της Συνάντησης μετείχαν εκ μέρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η κα 

Μαρία Λιανδρή, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναζητήσεων και ο κος Παναγιώτης Δραγάτης, 

Κοινωνικός λειτουργός του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας. 
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