
 

 
 
 
 

 Δελτίο Τύπου 02.12.2020 
Για την διαδικτυακή συζήτηση-παρουσίαση  «ChildRescue App : Τεχνολογία αιχμής για την προστασία του παιδιού» 

 
Κάθε χρόνο περισσότερα από 250.000 παιδιά αναφέρονται ως αγνοούμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  
Οι πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση είναι ζωτικής σημασίας για τη διερεύνηση υποθέσεων αγνοουμένων παιδιών.  
 
Τη  Δευτέρα 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση της MADE και του INNOVATHENS powered by Samsung και της 
Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων/ Technopolis City of Athens  η διαδικτυακή εκδήλωση « ChildRescue App: τεχνολογία αιχμής για την 
προστασία του παιδιού» 
 
Το έργο ChildRescue που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Horizon 2020 για την έρευνα και την καινοτομία) οδήγησε 
τα τελευταία 3 χρόνια στην ανάπτυξη της εφαρμογής ChildRescue App, η οποία βρίσκεται ήδη σε χρήση σε Ελλάδα και Βέλγιο,  με 
στόχο την αποτελεσματική και έγκαιρη επέμβαση αρχών και αρμόδιων φορέων για την διερεύνηση των υποθέσεων αγνοούμενων 
παιδιών. Με τη χρήση του ChildRescue App και την διαδραστική επικοινωνία, επιδιώκεται η αύξηση της συλλογικής 
ευαισθητοποίησης και η παρότρυνση για άμεση συμμετοχή και δράση σε κοινωνικό επίπεδο.   Στην Ελλάδα οι κύριοι φορείς 
διαχείρισης της εφαρμογής είναι το Χαμόγελο του Παιδιού και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, και στο Βέλγιο ο οργανισμός Child 
Focus. Μαζί τους, η διεθνής οργάνωση Missing Children Europe,  το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της 
Φρανκφούρτης και οι εταιρίες Singular Logic, Suite5, Ubitech και MADE, συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη και υλοποίηση του 
προγράμματος. 
   
Η διάσταση που  αναδείχθηκε μέσα από την διαδικτυακή συζήτηση, ήταν για το πως η καινοτομία μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία 
ενός κοινωνικού σκοπού, για την βιωσιμότητα αντίστοιχων εγχειρημάτων, για την αποτελεσματικότητα και ανταπόκριση του 
κοινωνικού συνόλου σε τεχνολογίες με κοινωνικό περιεχόμενο. 
Ο κος Αντώνης  Οικονόμου Project Manager του INNOVATHENS στην εισαγωγική του τοπθέτηση, αναφερόμενος στις 

δραστηριότητες και την συμβολή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, σχολίασε για το πώς φορείς όπως το Innovathens, 

λειτουργούν ως μια μορφή άτυπης εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και ενημέρωσης και ανοιχτού διαλόγου με τους πολίτες σχετικά 

με τις  εξελίξεις της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. Σημείωσε επίσης πως από την εμπειρία του φορέα σε συμμετοχή σε 

Ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού περιεχομένου, η κοινή πρόκληση για τα προτζεκτ κοινωνικού χαρακτήρα είναι πάντοτε η 

βιωσιμότητα.  

Ο κος Χρήστος Ντάνος , του προγράμματος ChildRescue (το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο) ανέλυσε τον σκοπό και τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας της εφαρμογής ChildRescue, καθώς και την 

αποτελεσματικότητα της, με την παράλληλη διασφάλιση της ιδιωτικότητας του χρήστη.  

Από το Χαμόγελο του Παιδιού, ο Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος (M.Ed, PhDc) ( Εθνικό Κέντρο Για Τις Εξαφανίσεις Και Τα Παιδιά 

Θύματα Εκμετάλλευσης) και η Ειρήνη Ριζοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός – Υπεύθυνη Γραμμών (Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για 

τα Παιδιά SOS 1056 )  παρουσίασαν αναλυτικά τα έως τώρα αποτελέσματα που συγκέντρωσαν από την χρήση της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας στις επιχειρήσεις των ομάδων διάσωσης : «  Όσο μεγαλώνει το χρονικό διάστημα που λείπει ένα παιδί από το σπίτι, 

τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να έχει ατύχημα ή να παρενοχληθεί. Η προσπάθεια για τη μείωση του χρόνου ανεύρεσης ήταν 

και από τους βασικούς στόχους του ChildRescue, και για αυτό έχει κάποια ιδιαίτερα βοηθητικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ 

σημαντικό ότι τα σχόλια αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το έργο των αρχών με στόχο την 

ανεύρεση του παιδιού και την επιστροφή του σε ασφαλές περιβάλλον. Πιστεύουμε στη δύναμη των παιδιών και έχουμε ήδη 

παρουσιάσει την εφαρμογή σε 13.000 μαθητές. Επίσης έχουμε ενημερώσει για την αξία της και την ευκολία χρήσης της 2.000 

γονείς και κηδεμόνες, 1.300 εκπαιδευτικούς και 400 επαγγελματίες.  H εφαρμογή ChildRescue είναι ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο 

για “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και λειτουργεί συμπληρωματικά στις δράσεις και υπηρεσίες μας. Όλες οι προσπάθειές μας 

συντονίζονται από την “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000” που είναι αφιερωμένη στα περιστατικά εξαφανίσεων. Το 

Αmber Αlert ενεργοποιείται με όλους τους πιθανούς τρόπους για την ανεύρεση ενός παιδιού με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη 

ενημέρωση για να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες στην προσπάθεια εντοπισμού.  Η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Θανάσης Μακρής 

είναι η ομάδα διάσωσης του Οργανισμού και βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές που συντονίζουν κάθε 

έρευνα.» 

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


Ο Γιάννης Διονάτος,  Συντάκτης ( Περιοδικό STARTUPPER ) σχολίασε για την ανάγκη εξοικείωσης των παιδιών με την τεχνολογία, 

υπο την καθοδήγηση των γονέων , ώστε και εκείνα να μπορούν να αντιληφθούν και να γίνουν μέτοχοι των λύσεων που η έρευνα 

και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν σε θέματα που απασχολούν την γενιά τους.  

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η Μανταλένα Καϊλή, εκ μέρους της MADE Group, της μη κερδοσκοπικής πλατφόρμας για 
έργα κοινωνικής καινοτομίας.  
 
Μπορείτε να βρείτε το video  της εκδήλωσης , εδώ. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.childrescue.eu // info@childrescue.eu   
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