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Εισαγωγή 
 

To 2019 ήταν μία χρονιά πρόκλησης αλλά και δημιουργικότητας για τη Διεθνή Κοινωνική 

Υπηρεσία (ΔΚΥ). Η Οργάνωση, εν μέσω του συνεχιζόμενου αγώνα για την εξασφάλιση 

οικονομικών πόρων και τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, κατάφερε να συνεχίσει να 

προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, πάντα με 

γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των εξυπηρετούμενων, κατά κανόνα παιδιών, και την υψηλή 

ποιότητα στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.  

 

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία-Ελληνικός Κλάδος (ΔΚΥ) συνεχίζει να παρέχει τις 

εξειδικευμένες διακρατικές υπηρεσίες της σε συνεργασία με τους Κλάδους και τους 

Αντιπροσώπους της σε 140 χώρες, και ο κρατικός μηχανισμός συνεχίζει, μέσω παραπομπών, 

να κάνει ευρεία χρήση των υπηρεσιών της Οργάνωσης, κάθε φορά που χρειάζεται τις 

κοινωνικές υπηρεσίες σε διακρατικό επίπεδο. Οι Περιφέρειες, οι Κρατικές Κοινωνικές 

Υπηρεσίες, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων όλης της Ελλάδας, οι Εισαγγελίες Ανηλίκων, 

τα Δικαστήρια, Νοσοκομεία, Πρεσβείες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Διεθνείς 

Οργανισμοί, συνεχίζουν να παραπέμπουν περιπτώσεις στη ΔΚΥ, συνεχίζουν να ζητούν τη 

συνεργασία και απευθύνονται στην Οργάνωση για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν παιδιά 

και οικογένειες που χρειάζονται διαμεσολάβηση σε υπηρεσίες αλλοδαπών κρατών σε όλο τον 

κόσμο.  

 

Η συνέχιση της παροχής ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών υπήρξε για άλλη μια 

χρονιά αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς όλων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

των εργαζομένων και των εθελοντών & εθελοντριών της Οργάνωσης.Επιτεύχθηκαν στόχοι 

που είχαν τεθεί το περασμένο έτος, ενώ τέθηκαν και νέοι με στόχο την περαιτέρω βελτίωση 

και ανάπτυξη των δράσεων αλλά και την προσπάθεια εξωστρέφειας της Οργάνωσης. 

 

Το 2019, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΚΥ ήταν η εξής:  

* Ιωάννα Σεγδίτσα - Πρόεδρος/ Καθηγήτρια Μικροβιολογίας * Ιωάννα Βελερή Τριανταφύλλου 

- Α’ Αντιπρόεδρος/ Βιοχημικός * Μπαϊτζάρ Γαζεριάν – Β’ Αντιπρόεδρος/ Καθηγήτρια 

Κοινωνικής Εργασίας * Άννα Α. Τσαγκόγιωργα – Γενική Γραμματέας/ Φιλόλογος * Βασιλική 

Θεοδωροπούλου – Ταμίας/ Οικονομολόγος * Ελένη Αργυριάδου – Μέλος/ Κοινωνική 

Ανθρωπολόγος * Μαργαρίτα Μπαρμακέλλη – Μέλος/ Κοινωνική Λειτουργός * Γεωργία 

Παπαχρήστου – Μέλος/ Κοινωνική Λειτουργός * Άννα Ι. Τσαγκόγιωργα – Μέλος/ Δικηγόρος. 
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Άξονες Λειτουργίας & Ανάλυση Υπηρεσιών 
 

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία-Ελληνικός Κλάδος είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη ενός 

παγκόσμιου Δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών, που μετρά περισσότερα από 140 μέλησε 

διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο, και έχει σκοπό να αποτελεί έναν δίαυλο επικοινωνίας και 

να διαμεσολαβεί μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, της Ελλάδος και του εξωτερικού. 

 

Το έργο της ΔΚΥ έχει δύο βασικούς άξονες δράσης: 

α) τις Διακρατικές Υποθέσεις και 

β) τις Διακρατικές Υιοθεσίες 

 

Διακρατικές Υποθέσεις 

Οι διακρατικές υποθέσεις είναι ένα σύνολο από αιτήματα και ανάγκες, που απαιτούν κάθε 

φορά μια εξατομικευμένη προσέγγιση, με τη δημιουργία στρατηγικής και ενός πλάνου 

δράσης, άμεσων και ευέλικτων ενεργειών που επιτυγχάνουν την διεκπεραίωση τους. 

Αφορούν κατά κύριο λόγο την παιδική προστασία αλλά και την ευημερία του παιδιού, 

της οικογένειας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  

 

Τα αιτήματα παιδικής προστασίας συνήθως σχετίζονται με την επιμέλεια του παιδιού, τη 

γονική μέριμνα, την κακομεταχείριση των παιδιών, τα δικαιώματα επικοινωνίας του παιδιού 

με τον ένα γονέα που διαβιεί στο εξωτερικό, την απαγωγή του παιδιού από τον ένα γονέα και 

άλλα. Η ΔΚΥ καλείται συχνά να συνεργαστεί με την Εισαγγελία και τις τοπικές Κοινωνικές 

Υπηρεσίες ώστε να εξεταστούν οι συνθήκες στις οποίες διαβιεί ένα παιδί και η τήρηση των 

δικαιωμάτωντου, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του. 

 

Ένα μεγάλο μέρος των αιτημάτων αφορά την αναζήτηση ριζών, από άτομα που έχουν 

υιοθετηθεί διακρατικά και επιθυμούν να μάθουν για την βιολογική τους οικογένεια και να 

έρθουν σε επαφή μαζί της. Οι διαδικασίες εντοπισμού της βιολογικής οικογένειας είναι 

μακροχρόνιες και φέρουν μεγάλο συναισθηματικό φορτίο για τα εμπλεκόμενα άτομα. Είναι 

μείζονος σημασίας η συμβουλευτική στήριξη μέσω της καλλιέργειας του ασφαλούς κλίματος 

έκφρασης όλων των συναισθημάτων και η διαχείρισή τους από τον/την ειδικό στον/στην 

εξυπηρετούμενο/η. Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία κινητοποιεί και συντονίζει τις Υπηρεσίες  
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για τον εντοπισμό της βιολογικής οικογένειας. Παράλληλα, οι επαγγελματίες αναλαμβάνουν 

τον ρόλο του/της συμβούλου, είναι δίπλα στα άτομα σε κάθε βήμα της διαδικασίας μέχρι την 

οικογενειακή επανένωση ή σε σπάνιες περιπτώσεις την μη ανεύρεση της βιολογικής 

οικογένειας. 

 

Τέλος, υπάρχουν τα αιτήματα προστασίας ή διευκόλυνσης ατόμων που ανήκουν σε 

κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα ενεργειών ικανοποίησης των 

αιτημάτων αυτών, καθώς γίνεται πάντα εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα εξής: Διαμεσολάβηση στην αναζήτηση πιστοποιητικών, 

ιατρικών/νομικών/εκπαιδευτικών εγγράφων και άλλων δικαιολογητικών στο εξωτερικό, 

διαμεσολάβηση σε θέματα επαναπατρισμού, διαμεσολάβηση σε θέματα προστασίας ατόμων 

με προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, κ.ά. 

 

Τα νέα αιτήματα που δέχτηκε η Υπηρεσία μας για το έτος 2019 είναι στο σύνολό τους 84. 

Από τα 84 αιτήματα τα 23 αφορούν τις διακρατικές υιοθεσίες, τα 59 τις διακρατικές 

υποθέσεις και τα 2 παλαιότερες διακρατικές υποθέσεις που άνοιξαν ξανά1. 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Από τα 61 αιτήματα που αφορούσαν τις διακρατικές υποθέσεις, το 1/3 των ατόμων που ωφελήθηκαν ήταν 

Ελληνικής καταγωγής και τα 2/3 από 15 διάφορες χώρες (βλ. γράφημα Εθνικότητα Ωφελούμενων).  

 

Εθνικότητα Ωφελούμενων

Ελληνική

Καναδική 

Δανέζικη

Βρετανική

Συριακή

Ρουμανική

Βουλγαρική

Γεωργιανή

Αφγανική

Αλβανική

Ολλανδική

Μεξικανική

Ουγγρική

Γερμανική

Κυπριακή

Αμερικανική
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Τα αιτήματα εξυπηρέτησης των ατόμων αφορούσαν: 

 

 

 

Φορείς που παρέπεμψαν τις Υποθέσεις στην Υπηρεσία μας: 
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Οι Υπηρεσίες που παρέπεμψαν υποθέσεις ήταν οι εξής: 

▪ ISS2 Canada, ISS Germany, ISS Switzerland, ISS Ireland, ISS Netherlands, ISS Bulgaria, 

ISS Australia, Children and Families Across Borders (CFAB-ISS UK) 

▪ Περιφέρεια Ηρακλείου Κρήτης, Περιφέρεια Κοζάνης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου-

Ρόδος, Περιφέρεια Λέσβου, Περιφέρεια Χανίων, Περιφέρεια Αττικής, Κέντρο Βρεφών 

‘ΜΗΤΕΡΑ’ 

▪ Εισαγγελία Ηρακλείου, Εισαγγελία Κοζάνης, Εισαγγελία Καβάλας, Εισαγγελία 

Θεσσαλονίκης 

▪ Danish Refugee Council, ΜΚΟ Άρσις, Χαμόγελο του Παιδιού 

▪ Κοινωνικές Υπηρεσίες Ευημερίας Κύπρου, Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνος, 

Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Πατρών, Υπνωτήριο Αστέγων-Οργάνωση Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και 

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα), ΔΗΚΕΠΑΠ Πέλλας 

 

Φορείς και Υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαστήκαμε για τις νέες υποθέσεις και για τις 

συνεχιζόμενες υποθέσεις από προηγούμενα έτη: 

 

 

 

 
  2Όπου ISS: International Social Service 

Φορείς και Υπηρεσίες 

Περιφέρεια

Εισαγγελία

ISS άλλων χωρών

Κοινωνικές Υπηρεσίες

Δήμοι

ΜΚΟ

Κέντρο Βρεφών 'ΜΗΤΕΡΑ'

Άτομα
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Συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες ήταν οι εξής: 

▪ Περιφέρεια Αρκαδίας, Περιφέρεια Κατερίνης, Περιφέρεια Ηλείας, Περιφέρεια 

Ηρακλείου Κρήτης, Περιφέρεια Βοιωτίας, Περιφέρεια Φθιώτιδας, Εισαγγελία 

Ηρακλείου Κρήτης, Κέντρο Βρεφών ‘ΜΗΤΕΡΑ’ 

▪ ISS Netherlands, ISS Romania, ISS Bulgaria, ISSUSA, ISS France, ISS Switzerland, ISS 

Germany, Children and Families Across Borders,  

▪ Κοινωνικές Υπηρεσίες Ευημερίας Κύπρου, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αθηναίων, 

Δήμος Λιβαδειάς, Δήμος Αγρινίου 

▪ ΜΚΟ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ 

 

Αναφορικά με την ανάληψη, διαχείριση και ολοκλήρωση των διακρατικών υποθέσεων 

παρατίθεται ένας ενδεικτικός πίνακας ενεργειών που δίνει μια (πρώτη) εικόνα για τις 

ενέργειες που απαιτούνται. 

 

 

 

• Κατά την Ανάληψη Νέας Περίπτωσης ανοίγεται ο φάκελος, δίνεται αριθμός μητρώου, 

περιγράφεται εν συντομία και στη συνέχεια αναλυτικά το κοινωνικό ιστορικό και το 

αίτημα. 

 

Ενέργειες (Ν=1.091)

Ανάληψη νέων Περιπτώσεων

Συνεργασία με Φορείς και 
Υπηρεσίες

Παρακολούθηση Περίπτωσης

Συμβουλευτική Ατόμων

Συμβουλευτική μέσω 
τηλεφώνου

Παραπομπές από και Προς την 
ΔΚΥ

Μετάφραση

Εξωτερικές Εργασίες
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• Η Συνεργασία με Φορείς και Υπηρεσίες γίνεται σε όλα τα στάδια διαχείρισης της 

περίπτωσης. Στην αρχή, το πλαίσιο συνεργασίας αφορά στη συλλογή στοιχείων και 

συμπληρωματικών πληροφοριών που είναι σημαντικά για να ολοκληρωθεί η 

περιγραφή περίπτωσης που θα παραπεμφθεί στην αντίστοιχη Υπηρεσία. Στην 

συνέχεια, η συνεργασία έγκειται στη συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών ή και 

άλλων πιστοποιητικών εγγράφων που κατά περίπτωση είναι αναγκαία για να 

προχωρήσει η περίπτωση, για απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν στην 

πορεία και τέλος, συμφωνείται το κλείσιμο της περίπτωσης εφόσον έχουν 

ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. 

• Η παρακολούθηση της περίπτωσης (follow up) γίνεται αφού έχει παραπεμφθεί το 

αίτημα, και χρειάζεται περαιτέρω συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες ώστε να 

διαβιβαστούν πληροφορίες για το πώς προχωράει η περίπτωση, και στη συνέχεια να 

διοχετευτούν στους αρμόδιους φορείς με τελικό αποδέκτη το εξυπηρετούμενο άτομο. 

Εάν το άτομο αυτό έχει έρθει απευθείας στην Υπηρεσία, γίνεται ενημέρωση του είτε 

τηλεφωνικά είτε διά ζώσης.  

• Η συμβουλευτική ατόμων αφορά σε άτομα με οποιασδήποτε μορφής κοινωνικό 

πρόβλημα, στο οποίο εμπλέκονται διαφορετικές χώρες του εξωτερικού. Μπορεί να 

είναι για παράδειγμα διαμεσολάβηση για την απόκτηση ενός εγγράφου που εκδίδεται 

σε χώρα του εξωτερικού, συμβουλευτική σε θέματα αναζήτησης ριζών κτλ. Η 

συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου γίνεται σε καθημερινό επίπεδο. Οι πιο απλές 

περιπτώσεις αιτούνται πληροφορίες για την Υπηρεσία και ερωτήματα ως προς την 

παροχή εξυπηρέτησης. Οι πιο σύμπλοκες περιπτώσεις αφορούν άτομα που 

αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί πολλές φορές μια άμεση 

λύση. Στις περιπτώσεις που το αίτημα μπορεί να εξυπηρετηθεί από την Υπηρεσία 

ορίζεται διά ζώσης ραντεβού με προτεραιότητα αναλόγως πάντα την σοβαρότητα της 

περίπτωσης ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες. Σε περιπτώσεις που 

εμπίπτουν στο πλαίσιο της διακρατικής κοινωνικής εργασίας γίνεται παραπομπή στην 

αρμόδια Υπηρεσία. 

• Οι παραπομπές από και προς την Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία είναι δύο ειδών. Πρώτα 

είναι οι νέο-εισερχόμενες περιπτώσεις για τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία της 

Ανάληψης Νέας Περίπτωσης και οι εξερχόμενες περιπτώσεις που παραπέμπει η 

Υπηρεσία είτε σε άλλους Κλάδους του ISS του εξωτερικού είτε σε άλλες Υπηρεσίες του 

εξωτερικού που δεν έχουν αντίστοιχο Κλάδο ISS. 
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• Η μετάφραση απαιτείται πολύ συχνά στις διάφορες περιπτώσεις, καθώς η 

επικοινωνία με τις άλλες χώρες γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Σε πρώτο επίπεδο το 

κάθε αίτημα και το κοινωνικό ιστορικό, που παραπέμπονται στη ΔΚΥ από Υπηρεσίες 

του εσωτερικού, μεταφράζονται για να αποσταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία του 

εξωτερικού. Επίσης, μεταφράζονται τα διάφορα δικαιολογητικά που 

συγκεντρώνονται για την κάθε περίπτωση αλλά και οι κοινωνικές εκθέσεις. Οι 

μεταφράσεις γίνονται από τους επαγγελματίες της Υπηρεσίας αλλά και από το 

Υπουργείο Εξωτερικών, όπου απαιτείται επίσημη μετάφραση.  

• Οι εξωτερικές εργασίες ποικίλουν κατά περίπτωση και έχουν στόχο την επίσπευση 

των διαδικασιών. 

 

 

Μία μελέτη περίπτωσης 

Η S, που είναι σήμερα 13 ετών, γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και παρουσιάζει ελαφρυά νοητική 

υστέρηση και σπαστική τετραπληγία. Κατάγεται από χώρα της Ευρώπης ενώ γεννήθηκε σε διαφορετική 

χώρα από αυτή της καταγωγής της. Ο πατέρας της απεβίωσε όταν η S ήταν 6 ετών ενώ στα 9 της χρόνια, 

απεβίωσε και η μητέρα της. Έκτοτε λοιπόν, αφού φιλοξενήθηκε πρώτα από οικογενειακούς φίλους, 

τέθηκε υπό την επιμέλεια των Κοινωνικών Υπηρεσιών της χώρας όπου γεννήθηκε και διέμενε (η οποία θα 

αναφέρεται στο εξής ως χώρα Χ).  

Κατόπιν διερεύνησης των Κοινωνικών Υπηρεσιών της χώρας Χ, βρέθηκε ότι ήταν εν ζωή ο παππούς της S, 

ο οποίος διέμενε στον τόπο καταγωγής της (τόπος, ο οποίος θα αναφέρεται στο εξής ως Χώρα Μ). Λόγω 

του προχωρημένου της ηλικίας του, και ακολουθώντας νομικές διαδικασίες, ο παππούς συγκατάθεσε στη 

μεταβίβαση της επιμέλειας της S, σε ζευγάρι που είχε εκδηλώσει την πρόθεση να την υιοθετήσει. Σε αυτά 

το πλαίσιο, η S βρέθηκε στην Ελλάδα, τόπο καταγωγής της γυναίκας του ζευγαριού, για να γίνουν οι 

νόμιμες διαδικασίες επιμέλειας και υιοθεσίας και να μεταβούν όλοι μαζί στον τόπο διαμονής του 

ζευγαριού, στη χώρα Ψ. Καθότι το ζευγάρι δε βρέθηκε τελικά στη θέση να μπορεί να συνεχίσει τη 

φροντίδα της S και να προχωρήσει στην υιοθεσίας της, η μικρή S βρέθηκε εκτεθειμένη, μόνη της και χωρίς 

φροντίδα στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της χώρας Χ δεν είχαν πλέον τηνεπιμέλεια της, 

εφόσον είχαν προχωρήσει οι νομικές διαδικασίες για την ανάθεση της επιμέλειας στο προαναφερόμενο 

ζευγάρι.   

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίας της χώρας Χ, το 2017, ενημέρωσαν τον Ελληνικό Κλάδο της Διεθνούς Κοινωνικής 

Υπηρεσίας (ΔΚΥ) για την περίπτωση, και ζήτησαν τη συνδρομή του για την πλαισίωση και προστασία της 

S, μέσω της διασύνδεσης των αρμόδιων υπηρεσιών στην Ελλάδα, στη χώρα Χ και τη χώρα Μ.  
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Έγιναν άμεσα ενέργειες από τη ΔΚΥ, ενημερώνοντας τις Εισαγγελικές Αρχές, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του 

Δήμου και της Περιφέρειας που βρισκόταν η S, καθώς επίσης τις Προξενικές Αρχές της χώρας Μ στην 

Ελλάδα.  

Οι πληροφορίες που υπήρχαν για την S από τους ανάδοχους γονείς και τις διαφορετικές Υπηρεσίες, 

έρχονταν σε αντίθεση μεταξύ τους, αφήνοντας ερωτήματα για την ύπαρξη και άλλων συγγενών εκτός του 

παππού. Έτσι, έπρεπε να διερευνηθεί εάν επιθυμούν και αν είναι κατάλληλοι να αναλάβουν την φροντίδα 

της S, καθώς επίσης εάν υπάρχει κάποια κληρονομιά από τους θανόντες γονείς της. Από την έρευνα, 

προέκυψε η ύπαρξη μιας μεγαλύτερης αδερφής που αδυνατούσε να αναλάβει την φροντίδα της αλλά 

επιθυμούσε να κρατήσει την επικοινωνία μαζί της. Παράλληλα, επικαιροποιήθηκε και συγκεντρώθηκε ο 

πλήρης ιατρικός φάκελος της S. 

Η περίπτωση της S παραπέμφθηκε στον αντίστοιχο Κλάδο της ΔΚΥ στη χώρα Μ, προκειμένου να γίνει η 

διασύνδεση εκεί με τον παππού και τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες. Τότε, για πρώτη φορά, ο παππούς 

εξέφρασε την επιθυμία του, η S να τοποθετηθεί σε μια ανάδοχη οικογένεια σε κοντινή του περιοχή για να 

μπορεί να την επισκέπτεται. 

Το 2017, ξεκίνησε μία σύμπλοκη νομική και κοινωνική διαδικασία, ώστε να ξεμπλεχτεί το κουβάρι της 

επιμέλειας της S, να καθοριστεί ένα πλάνο για το βέλτιστο συμφέρον της, να βρεθεί ένα πλαίσιο 

προστασίας και να τεθούν οι στόχοι για το μέλλον. Εκείνη την περίοδο ξεκίνησαν διαδικασίες στη χώρα Μ, 

ώστε να τεθεί η S υπό την επιμέλεια εκπαιδευμένης, ανάδοχης οικογένειας, κοντά στον τόπο διαμονής του 

παππού. Η αλληλογραφία μεταξύ του Ελληνικού Κλάδου της ΔΚΥ και της χώρας Μ γινόταν σε σχεδόν 

καθημερινό επίπεδο για νομικά, οικονομικά, ιατρικά θέματα που προέκυπταν, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να 

υπάρχει συγχρονισμός σε ένα κοινό χρονοδιάγραμμα μεταξύ των Υπηρεσιών. Εν τω μεταξύ, κατόπιν 

Κοινωνικών Ερευνών και Εισαγγελικής Εντολής, η S τέθηκε προσωρινά υπό την επιμέλεια Κέντρου 

Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρίες σε άλλη πόλη της Ελλάδας. Μέχρι εκείνη τη 

στιγμή, οι συνεχείς αλλαγές περιβάλλοντος και προσώπων φροντίδας είχαν επιφέρει μεγάλη αναστάτωση 

στον συναισθηματικό της κόσμο. 

Στο Κέντρο αυτό, η S φιλοξενήθηκε για περίπου 2 χρόνια. Εκεί, πλαισιώθηκε ολιστικά και βρήκε ένα 

σταθερό και ασφαλές περιβάλλον. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι διεργασίες στη χώρα Μ, προκειμένου να 

τεθεί εκεί η S υπό την επιμέλεια ανάδοχης οικογένειας. Οι αρμόδιοι επαγγελματίες από τις Κοινωνικές 

Υπηρεσίες της χώρας Μ και οι ειδικά εκπαιδευμένοι ανάδοχοι γονείς, επισκέφτηκαν αρκετές φορές την S 

στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στην Ελλάδα, συνεργάστηκαν συστηματικά με την 

Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου, ξεκίνησαν το χτίσιμο της σχέσης με την S, και με ειδικά σχεδιασμένα 

εργαλεία την έφεραν σε επαφή με το πλαίσιο ζωής στη χώρα Μ. 

Στα τέλη του 2019, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων Φορέων και Υπηρεσιών σε δύο διαφορετικές 

χώρες και πέντε διαφορετικές πόλεις, η S τέθηκε υπό την Επιτροπεία των ανάδοχων γονιών στη χώρα Μ.  
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Οι επαγγελματίες τους Κέντρου Αποκατάστασης  προετοίμασαν την S, πρακτικά και 

ψυχοσυναισθηματικά, για τις αλλαγές που θα βίωνε. Οι επαγγελματίες των Κοινωνικών Υπηρεσιών της 

χώρας Μ και οι ανάδοχοι γονείς, ταξίδεψαν στην Ελλάδα και συνόδεψαν την S στο νέο της ταξίδι και στο 

καινούριο της σπίτι. Οι προετοιμασίες, τόσο για τα ταξίδια που διευκόλυναν το χτίσιμο της σχέσης μεταξύ 

της S. και των ανάδοχων γονέων όσο και για το τελικό ταξίδι της S.  στην χώρα Μ, απαιτούσαν καθημερινή 

επικοινωνία της Υπηρεσίας μας με το Κέντρο Αποκατάστασης, την Εισαγγελία, τις Υπηρεσίες της χώρας 

Μ. Για να γίνουν εφικτά αυτά τα ταξίδια, απαιτήθηκαν ενέργειες σχεδιασμού και οργάνωσης του ταξιδιού, 

του κόστους, της έκδοσης διαβατηρίων, νομικών εγγράφων, μεταφράσεων κ.ά. 

Σε όλο αυτό το «ταξίδι», που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, ο Ελληνικός Κλάδος της ΔΚΥ διαμεσολάβησε 

από τον δικό του ρόλο, για τη συνεργασία και τον συντονισμό πάνω από 13 διαφορετικών υπηρεσιών, σε 

τρεις διαφορετικές χώρες.  

 

Διακρατικές Υιοθεσίες 

Η διακρατική υιοθεσία, η υιοθεσία ενός παιδιού από μια χώρα διαφορετική από τη χώρα 

κατοικίας των υποψηφίων θετών γονέων (ΥΘΓ), είναι πλέον διαδεδομένη ως θεσμός και στην 

Ελλάδα. Πολλά ζευγάρια και μόνα άτομα που θέλουν να αποκτήσουν παιδί στρέφονται στη 

διακρατική υιοθεσία. Η ραγδαία μείωση των γεννήσεων στις ανεπτυγμένες χώρες, η 

υπογεννητικότητα καθώς και ο μικρός αριθμός παιδιών ελεύθερων για υιοθεσία στα κρατικά 

ιδρύματα είναι βασικοί λόγοι που οδηγούν τους υποψήφιους θετούς γονείς στην αναζήτηση και 

άλλων εναλλακτικών για τη δημιουργία οικογένειας.  

 

Η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης του 1993 για την Διεθνή Προστασία των 

Παιδιών στις Διακρατικές Υιοθεσίες από την Ελλάδα το 2009, καθώς επίσης και η απλοποίηση 

των διαδικασιών, συνέβαλαν στην αύξηση των αιτήσεων για διακρατική υιοθεσία στη χώρα 

μας. Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία – Ελληνικός Κλάδος αποτελεί έναν από τους 

Πιστοποιημένους Φορείς της Σύμβασης και του Ελληνικού Κράτους, βάσει του 

Προεδρικού Διατάγματος 226/1999 (και πλέον βάσει του Ν. 4538/2018), όπου ο Ελληνικός 

Κλάδος της Δ.Κ.Υ. αναγνωρίζεται ως εξειδικευμένος και πιστοποιημένος Φορέας για τον 

χειρισμό διακρατικών υιοθεσιών.  

 

Ρόλος της ΔΚΥ είναι η ενημέρωση ατόμων/φορέων για τις διακρατικές υιοθεσίες, η αξιολόγηση 

των υποψηφίων θετών γονέων, η προετοιμασία του φακέλου υιοθεσίας, καθώς και η 

συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες στα κράτη υποδοχής των φακέλων για την  
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παρακολούθηση της διαδικασίας. Επίσης, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα 

στάδια της υιοθεσίας, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της, όπου κρίνεται σκόπιμο και ζητηθεί. 

 

Το 2019 υποβλήθηκαν στη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία 23 νέες αιτήσεις υποψηφίων θετών 

γονέων για διακρατική υιοθεσία, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ετοιμαστεί ο φάκελος 

τους για την αποστολή του στη χώρα προέλευσης του παιδιού. Από τις 23 υποθέσεις, οι 13 

αφορούσαν αιτήσεις ζευγαριών και οι 10 αιτήσεις από μόνα άτομα. Οι αιτήσεις απευθύνονταν 

στις χώρες: Ουγκάντα (21), Ταϋλάνδη (1), Βουλγαρία (1).  

 

Αξίζει να αναφερθεί πως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια παρατηρείται αύξηση των 

αιτήσεων από μόνα άτομα. Ο αριθμός αιτήσεων υποψηφίων θετών μόνων γονέων είναι 

διπλάσιος από το προηγούμενο έτος (5 περιπτώσεις το 2018).  

 

Από τις 23 νέες περιπτώσεις οι 16 προχώρησαν σε αξιολόγηση ενώ επτά περιπτώσεις 

αποσύρθηκαν στη διάρκεια της διαδικασίας για προσωπικούς λόγους (εγκυμοσύνη, αλλαγή 

τόπου κατοικίας, ζήτημα υγείας κ.ά.). Το 2019, συνέχισαν τη διαδικασία και περιπτώσεις που 

ξεκίνησαν τα προηγούμενα έτη (Ν=31). Από αυτές, οι 8 ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος του 

2019, με την επιστροφή των γονιών με τα παιδιά τους από την Ουγκάντα. To σύνολο των 

ενεργών υιοθεσιών που χειρίστηκε η υπηρεσία για το 2019 ήταν 96, και αφορά τις 

υποθέσεις στο στάδιο αξιολόγησης, προετοιμασίας φακέλου αλλά και όσες περιπτώσεις 

βρίσκονται στο στάδιο παρακολούθησης μετά την υιοθεσία και όσο διάστημα προβλέπεται.  

 

Διακρατικές υιοθεσίες 

Ενεργές1.1.2019 31 

Νέες περιπτώσεις 

2019 

23 

Drop outs 2019 7 

Ολοκληρώθηκαν 

2019 

8 

Ενεργές3 1.1.2020 37 

 
3Ενεργές ορίζονται οι περιπτώσεις υιοθεσίας που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης ή δεν    

έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. 
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Follow ups (Παρακολούθηση) 

Αττική  47 

Εκτός Αττικής  10 

Σύνολο  57 

 

Η ΔΚΥ καλείται να αξιολογήσει υποψήφιους θετούς γονείς (ΥΘΓ) ως προς την ικανότητά τους 

να επιτελέσουν με επιτυχία το γονεϊκό ρόλο και να τους παρέχει συμβουλευτική πριν και μετά 

την υιοθεσία. H αξιολόγηση των υποψηφίων θετών γονέων είναι μια διαδικασία η οποία διαρκεί 

κατά προσέγγιση έξι μήνες. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης γίνονται συμβουλευτικές συνεδρίες με 

τους ΥΘΓ και επίσκεψη στο χώρο της οικίας τους. Αποτέλεσμα των συνεδριών είναι η έκθεση 

κοινωνικής έρευνας (Home Study).  

 

To 2019 πραγματοποιηθήκαν 115 συνεδρίες αξιολογήσεις ΥΘΓ καθώς και 25 επισκέψεις 

κατ’ οίκον στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Η ΔΚΥ καλείται να προετοιμάσει και 

να υποβάλλει τον πλήρη Φάκελο των υποψηφίων θετών γονέων στις Κεντρικές Αρχές 

Διακρατικών Υιοθεσιών μέσω της Κεντρικής Αρχής της Ελλάδος για τις Διακρατικές Υιοθεσίες 

(ΚΑΔΥ)- αφορά σε χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης του 1993- ή να αποστείλει 

τον πλήρη Φάκελο των υποψηφίων θετών γονέων στην Υπεύθυνη Αρχή Υιοθεσιών των χωρών 

προέλευσης που δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης, επιτρέπουν όμως νομοθετικά τη 

διακρατική υιοθεσία και σέβονται τις αρχές και τη δεοντολογία της Σύμβασης της Χάγης, όπως 

οι αφρικανικές χώρες (Αιθιοπία, Ουγκάντα). 

 

H ΔΚΥ έχει μακρά εμπειρία στις διακρατικές υιοθεσίες, καθώς η Οργάνωση από την δεκαετία 

του 1950 μεριμνούσε για τις διακρατικές υιοθεσίες που γίνονταν τότε με χώρες της Ευρώπης 

και τις Η.Π.Α., με παιδιά που βρίσκονταν στα ελληνικά κρατικά ιδρύματα. Την τελευταία 

δεκαετία και μέχρι το 2018, όταν η χώρα ανέστειλε τις διακρατικές υιοθεσίες επ’ αόριστον, ο 

μεγαλύτερος αριθμός διακρατικών υιοθεσιών αφορούσε την Αιθιοπία.  

 

Από το 2016, άνοιξε ένας νέος δίαυλος επικοινωνίας με την Ουγκάντα και ανέκυψε μια νέα 

επιλογή για τους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν οικογένεια σε παιδιά που την έχουν 

ανάγκη. Η Ουγκάντα, ως αναπτυσσόμενη χώρα κάνει προσπάθειες για ενίσχυση του 

συστήματος παιδικής προστασίας της και των δομών της, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να έχει 

μεγάλο αριθμό παιδιών που περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους σε ορφανοτροφεία. To 2015, 

εκτιμάται πως 1,9 εκατομμύρια παιδιά βρίσκονταν χωρίς οικογένεια στην Ουγκάντα.  
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Μέσα στο 2019, οι αιτήσεις υιοθεσίας αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά την Ουγκάντα και η 

τάση αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Οι αφρικανικές χώρες τείνουν να είναι στις πρώτες 

επιλογές των ανθρώπων που στρέφονται στην υιοθεσία. Βασικός λόγος είναι οι ανάγκες που 

έχουν οι χώρες αυτές και ο μεγάλος αριθμός παιδιών που βρίσκονται σε δομές προστασίας. 

Ταυτόχρονα, ο μειωμένος αριθμός υιοθεσιών από τη Βουλγαρία και την Ταϋλάνδη, οφείλεται 

στους μεγάλους χρόνους αναμονής που προκύπτουν, σε αντίθεση με τις αφρικάνικες χώρες. Οι 

διαδικασίες στις χώρες αυτές είναι περισσότερο γραφειοκρατικές και δημιουργούν πολλές 

χρονικές καθυστερήσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να γίνονται ελάχιστες αιτήσεις υποψηφίων 

θετών γονέων προς τις συγκεκριμένες χώρες. Άλλο ένα εμπόδιο που ανακύπτει είναι πως σε 

πολλές χώρες οι οποίες δέχονται φακέλους υιοθεσίας, δεν υπάρχει κάποιος φορέας αναφοράς ή  

προηγούμενη συνεργασία με την Ελλάδα, γεγονός που καθιστά την αποστολή φακέλων 

πρακτικά αδύνατη. Τέλος, αρκετές χώρες έχουν σαν προαπαιτούμενο τη σύναψη διμερούς 

συμφωνίας με την Ελλάδα προτού δεχτούν φακέλους υιοθεσίας. 

 

Παρόλο που η Αιθιοπία δεν δέχεται νέες αιτήσεις διακρατικών υιοθεσιών, η συνεργασία με τη 

χώρα δε σταμάτα, καθώς υπάρχει παρακολούθηση των υιοθεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία-Ελληνικός Κλάδος, δεσμεύεται, βάσει των κανόνων του 

Υπουργείου Γυναικείων Υποθέσεων και Νεότητας της Αιθιοπίας, να παρακολουθεί την 

προσαρμογή του θετού παιδιού στην οικογένεια μέχρι την ηλικία των 15χρόνων και να 

αποστέλλει ετήσιες Εκθέσεις Παρακολούθησης, μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αντίς 

Αμπέμπα. Η παρακολούθηση των υιοθετημένων παιδιών και η σύνταξη των Εκθέσεων γίνονται 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα: στους 3 μήνες μετά την άφιξη του παιδιού στην Ελλάδα, στους 

6 μήνες, στον ένα χρόνο και κατόπιν κάθε χρόνο μέχρι τα 15 έτη του παιδιού. Το 2019 έγιναν 53 

επισκέψεις παρακολούθησης μετά την υιοθεσία (follow ups) σε οικογένειες που έχουν 

υιοθετήσει από την Αιθιοπία. 

 

Παράλληλα, συνεχίστηκε η παρακολούθηση κάθε θετής οικογένειας μετά την υιοθεσία - όπως 

προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, τη Συνθήκη της Χάγης αλλά και από την νομοθεσία 

των χωρών προέλευσης των παιδιών- και συντάχθηκαν Εκθέσεις αξιολόγησης –προσαρμογής 

των ήδη υιοθετημένων παιδιών. Το 2019 έγιναν συνολικά 57 επισκέψεις παρακολούθησης μετά 

την υιοθεσία (follow-ups). 
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Επίσης, έγινε και η πρώτη ολοκλήρωση παρακολούθησης λόγω συμπλήρωσης των 15 ετών 

υιοθετημένου παιδιού. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των υιοθεσιών έχει υποστηρικτικό και 

συμβουλευτικό χαρακτήρα. Με την έλευση ενός παιδιού, η δομή και οι λειτουργίες της 

οικογένειας αλλάζουν, και κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία και συζήτηση 

για  υπηρεσίες στις οποίες οι γονείς μπορούν να αποταθούν. Επίσης, η επαφή με την κοινωνική 

υπηρεσία δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να ενημερωθεί και να αναζητήσει πληροφορίες για τις 

ρίζες του όταν το επιθυμήσει και όταν είναι επιτρεπτό νομικά. Οι θετοί γονείς έχουν τη 

δυνατότητα, ιδίως εάν μένουν εκτός Αττικής, να συνεχίσουν τη διαδικασία της παρακολούθησης 

μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται. Στη 

διάρκεια του 2019, δέκα περιπτώσεις αιτήθηκαν και παραπέμφθηκαν για συνέχιση της 

παρακολούθησης στις κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις.  

 

Τέλος, συνεχίζονται οι ενημερωτικές συνεδρίες που παρέχει η Υπηρεσία για τις διαδικασίες της 

διακρατικής υιοθεσίας, σε συναντήσεις με ενδιαφερόμενα άτομα αλλά και τηλεφωνικά.  

 

Το 2019 έγιναν 70 δια ζώσης ενημερωτικές συνεδρίες με υποψήφιους θετούς γονείς για 

πληροφορίες σχετικά με διακρατικές υιοθεσίες. Από αυτούς, οι 16 προχώρησαν σε αίτηση 

για διακρατική υιοθεσία μέσω του φορέα μας. Εξίσου σημαντικός είναι και ο αριθμός των 

κλήσεων που έλαβε η Υπηρεσία μέσα στο έτος (>200 κλήσεις) για πληροφορίες σχετικά με τις 

διακρατικές υιοθεσίες.  

 

Το σύνολο των ενεργειών που έγιναν για τις διακρατικές υιοθεσίες το 2019 αποτυπώνονται 

συνοπτικά στο παρακάτω γράφημα. Οι ενέργειες αφορούν όλο το φάσμα των διαδικασιών που 

λαμβάνουν χώρα προκειμένου να ολοκληρωθεί μια περίπτωση διακρατικής υιοθεσίας, από τις 

συνεδρίες αξιολόγησης και την σύνταξη των εκθέσεων μέχρι τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες με φορείς και ενδιαφερόμενους για παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών.  
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Ενέργειες (Ν=1.545)

Follow up υιοθεσίας

Ανάληψη νέας περίπτωσης & Άνοιγμα φακέλου 

Ενημέρωση/Συμβουλευτική υπηρεσιών-φορέων για διακρατικές υιοθεσίες

Εξωτερικές εργασίες

Επίσκεψη στο σπίτι

Κλείσιμο φακέλου

Μετάβαση σε Περιφέρεια

Μετάφραση 

Παρακολούθηση περίπτωσης

Προετοιμασία φακέλου ΥΘΓ

Συμβουλευτική ΘΓ

Συμβουλευτική ΥΘΓ

Συνεδρία precounselling 

Συνεδρία αξιολόγησης ΥΘΓ

Συνεργασία με υπηρεσίες-φορείς για διακρατικές υιοθεσίες

Σύνταξη Follow up υιοθεσίας

Σύνταξη Home Study

Τηλ-ηλεκτρ. Ενημέρωση/Συμβουλευτική ατόμων για υιοθεσία
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Για το σύνολο των Διακρατικών Υποθέσεων και των Διακρατικών Υιοθεσιών, οι 

ενεργές περιπτώσεις το 2019 από προηγούμενα έτη ήταν 309, εκ των οποίων οι 144 

έκλεισαν μέσα στο 2019, οι 2 είναι παλαιότερες υποθέσεις που άνοιξαν ξανά και άλλες 3 

ανήκουν στην κατηγορία των “light cases”˙ σε αυτές δεν δίδεται αριθμός περίπτωσης, καθότι 

απαιτούν -συγκριτικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες ανοίγεται φάκελος- λιγότερες 

ενέργειες.  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2019 

 

Υποθέσεις ενεργές που μεταφέρθηκαν 

από το 2018 

309 

Νέες υποθέσειςτου 2019 82 

Παλιές που ξανάνοιξαν για χειρισμό 2 

Υποθέσεις που 

ολοκληρώθηκαν/έκλεισαν το 2019 

144 

Σύνολο εν ενεργεία υποθέσεων την 

01.01.2020 

249 

Σύνολο Ενεργειών για τις Διακρατικές 

Υποθέσεις & τις Διακρατικές Υιοθεσίες 

2.636 
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International Reference Center for the rights of the children deprived of 
their family (IRC)/ International Social Service-General Secretariat 
 
Το Παγκόσμιο Κέντρο Αναφοράς για τα δικαιώματα των παιδιών χωρίς οικογένεια 

(IRC) είναι τμήμα της Γενικής Γραμματείας της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, με 

έδρα τη Γενεύη. Η δράση του ξεκίνησε το 1993 με σκοπό την ανάπτυξη καιε φαρμογή 

διεθνών πρακτικών σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές φροντίδας για παιδιά που έχουν 

στερηθεί την οικογένεια τους, παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο απομάκρυνσης από τους 

οικείους τους, όπως επίσης και την εφαρμογή καλών πρακτικών στις διαδικασίες υιοθεσίας. 

Επίσης, σε συνεργασία με τη UNICEF και άλλους φορείς, έχει διεξάγει αρκετές αποστολές 

αξιολόγησης πρακτικών και μέτρων παιδικής προστασίας σε χώρες όπως η Ρουμανία, 

Αλβανία, Αρμενία, Ρουάντα, Ουκρανία, Μολδαβία, Βιετνάμ, Ακτή Ελεφαντοστού, Γουατεμάλα, 

Συρία, Λάος, Βιετνάμ, Γκάνα κ.α. από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα. 

 

To IRC προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και διαλόγου μεταξύ επαγγελματιών 

(κυβερνητικών και μη οργανισμών) ανά τον κόσμο με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα 

παιδικής προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασικός στόχος του IRC είναι η ενημέρωση και 

υποστήριξη των επαγγελματιών που ασχολούνται με την παιδική προστασία και τις 

υιοθεσίες, αναζητώντας πόρους και μεταφέροντας πληροφορίες για καλές πρακτικές.  

 

Βασισμένο στις αρχές της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού(1989) και τη 

Συνθήκη της Χάγης για την Προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στις Διακρατικές 

υιοθεσίες (1993), το IRC έχει ειδική αρμοδιότητα ως φορέας στο θέμα των υιοθεσιών 

και γενικότερα στην πρόληψη της εγκατάλειψης, στην υποστήριξη των οικογενειών 

και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών που τοποθετούνται σε αναδοχή η 

σε ιδρύματα. Το IRC υποστηρίζει την ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία των παιδιών 

σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, καθώς και την υπογραφή και εφαρμογή διεθνών 

συμβάσεων. 

 

Πάνω από 5000 επαγγελματίες παγκοσμίως επωφελούνται από τις υπηρεσίες του 

IRC. Ειδικά στον τομέα των διακρατικών υιοθεσιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο 

πληροφόρησης οργανώσεων και επαγγελματιών αλλά και σαν οδηγός καλών πρακτικών. 

Διαθέτει ενημερωμένη βάση με πληροφορίες για την κατάσταση των χωρών (situation 

analysis) και για τις διαδικασίες υιοθεσιών μεγάλου αριθμού κρατών, που ανανεώνεται σε 

συνεργασία με τους κατά τόπους φορείς, και παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που  

https://www.iss-ssi.org/index.php/en/what-we-do-en/international-reference-center
https://www.iss-ssi.org/index.php/en/what-we-do-en/international-reference-center
https://www.iss-ssi.org/index.php/en/
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γίνονται οι διακρατικές υιοθεσίες ανά κράτος, τις συνθήκες που επικρατούν, το βαθμό 

ασφάλειας, όπως επίσης ενημερώνει και για μη ασφαλείς πρακτικές που μπορεί να 

λαμβάνουν χώρα.  

 

Μέσω του IRC, οι επαγγελματίες έχουν πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και έρευνες σχετικές με 

την παιδική προστασία και τις υιοθεσίες, όπως επίσης καισε εργαλεία που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στο πεδίο. Τέλος, το IRC είναι σε επικοινωνία με τις Κεντρικές Αρχές 

Διακρατικών Υιοθεσιών των χωρών προκειμένου να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες και να 

βοηθά στη δημιουργία οδηγιών για τους οργανισμούς και επαγγελματίες που ασχολούνται με 

τις διακρατικές υιοθεσίες και την παιδική προστασία.  

 

Οι επαγγελματίες του Ελληνικού Κλάδου της ΔΚΥ ανατρέχουν συστηματικά στις πλούσιες 

πηγές του IRC για τη συστηματική ενημέρωσή τους για επίκαιρα ζητήματα παιδικής 

προστασίας και διακρατικών υιοθεσιών, και για τη χρήση διεθνών, σύγχρονων εργαλείων 

προς εφαρμογή τους στο πεδίο. 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό 
 

Tο έτος 2019, εργάστηκαν στον Ελληνικό Κλάδο της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας 

συνολικά τρεις Κοινωνικές Λειτουργοί: η Διευθύντρια της Οργάνωσης - Κοινωνική 

Λειτουργός, με πλήρη απασχόληση και δύο Κοινωνικές Λειτουργοί μερικής απασχόλησης. Oι 

τρεις επαγγελματίες διεξήγαγαν και υλοποίησαν όλες τις ενέργειες και υπηρεσίες που 

περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

 

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία - Ελληνικός Κλάδος αποτελεί εγκεκριμένο πλαίσιο 

πρακτικής άσκησης φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. 

Το 2019, συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μία εκπαιδευόμενη Κοινωνική Λειτουργός για Πρακτική 

Εργαστηριακή Άσκηση, κατά το χειμερινό εξάμηνο.  

 

Επιπλέον, το 2019, προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στην Οργάνωση δύο  

εθελόντριες, μία Κοινωνική Λειτουργός (η προηγούμενη Διευθύντρια) και μία πτυχιούχος 

Κοινωνιολογίας. 
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Συνεχιζόμενη είναι πάντα, η απρόσκοπτη προσφορά των εννέα Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που συνεισφέρουν εθελοντικά στις διεργασίες της Οργάνωσης. 

 

Επισημαίνεται ότι η ανάγκη για επαγγελματικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης 

εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Η ανάγκη αυτή επικυρώνεται συνεχώς και από τον αυξανόμενο 

αριθμό του υπό χειρισμό διακρατικών υποθέσεων και υιοθεσιών. Οι εθελοντές/ριες και οι 

εκπαιδευόμενοι/ες-αν και η συνεισφορά τους στο έργο της Υπηρεσίας είναι ουσιαστικής 

σημασίας- δεν αντικαθιστούν έναν/μια επαγγελματία εργαζόμενο. 

 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθούν ενδεικτικά και συνοπτικά, οι ρόλοι και οι 

αρμοδιότητες των επαγγελματιών της ΔΚΥ. Όπως προαναφέρθηκε, το κυρίως δυναμικό της 

ΔΚΥ αποτελείται από τρεις επαγγελματίες κοινωνικές λειτουργούς, μία εκ των οποίων είναι 

και η Διευθύντρια της Οργάνωσης.  

 Διευθύντρια: Συντονισμός της λειτουργίας της Οργάνωσης, συντονισμός της διαχείρισης 

όλων των υποθέσεων, συμμετοχή σε συναντήσεις, εκπροσώπηση της Οργάνωσης, συνεδρίες 

συμβουλευτικής σε υποψήφιους θετούς γονείς (pre-counseling), διεξαγωγή της αξιολόγησης 

της καταλληλότητας των υποψηφίων θετών γονέων, διεξαγωγή της παρακολούθησης των 

υιοθεσιών, διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων της Οργάνωσης, εξεύρεση πόρων και 

χορηγιών κ.ά. 

 Κοινωνικοί Λειτουργοί: Διαχείριση όλων των διακρατικών υποθέσεων, συνεδρίες 

συμβουλευτικής σε υποψήφιους θετούς γονείς (pre-counseling), διεξαγωγή αξιολόγησης της 

καταλληλότητας των υποψηφίων θετών γονέων, διεξαγωγή παρακολούθησης των 

υιοθεσιών, διαχείριση όλων των γραφειοκρατικών ζητημάτων της Οργάνωσης, μεταφράσεις 

όλων των διακρατικών υποθέσεων και των αντίστοιχων παραπομπών (αγγλικά-ελληνικά), 

εξωτερικές εργασίες (για ζητήματα διακρατικών υποθέσεων, υιοθεσιών αλλά και 

γραφειοκρατικών ζητημάτων της Οργάνωσης), διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου και της 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, διοικητική προετοιμασία όλων των φυσικών φακέλων των 

διακρατικών υποθέσεων και υιοθεσιών κ.ά. 

 

Χρηματοδοτήσεις, Προσπάθειες εξεύρεσης πόρων, Εκδηλώσεις 
 

Το 2019 υπήρξε άλλη μία χρονιά έντονων προσπαθειών, από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις 

Εργαζόμενες της Οργάνωσης, για την εξασφάλιση των πόρων για την λειτουργία της. Οι  

 

εξελίξεις στο πεδίο της Κοινωνικής Προστασίας είναι συνεχείς, και οι Οργανώσεις της 
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Κοινωνίας των Πολιτών χρειάζεται να προσαρμόζουν τις Υπηρεσίες τους στις νέες και 

διευρυμένες ανάγκες που συνεχώς προκύπτουν αλλά και στους νέους τρόπους 

χρηματοδοτήσεων. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητοι και οι αντίστοιχοι πόροι για την παροχή 

ποιοτικών και στοχευμένων Υπηρεσιών. 

 

Ετήσια Εκδήλωση στο Ξενοδοχείο Divani Caravel 

Με δεδομένη την ελάχιστη κρατική επιχορήγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού 

Κλάδου αποφάσισε, όπως κάθε χρόνο, την διοργάνωση φιλανθρωπικής εκδήλωσης. Η 

Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα για δύο Εκδηλώσεις Εξεύρεσης Πόρων το 

χρόνο, χωρίς να της επιβάλλεται φόρος.  

 

Η εκδήλωση Εξεύρεσης Πόρων έγινε την 5ηΑπριλίου 2019, στο Ξενοδοχείο DIVANI 

CARAVEL, με σκοπό την συγκέντρωση πόρων. Η εκδήλωση περιελάμβανε δείπνο, μουσική, 

χορό και μεγάλη λαχειοφόρο αγορά. Μεγάλοι Χορηγοί της Ετήσιας Εκδήλωσης Εξεύρεσης 

Πόρων του 2019ήταν η Οινοποιία Τσάνταλη και ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ. 

 

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους συνεργάτες, μέλη, θετοί και υποψήφιοι θετοί 

γονείς, αλλά και φίλοι της Οργάνωσης. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για τη ΔΚΥ η παρουσία του 

Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, κυρίου JeanAyoub, ο οποίος 

ταξίδεψε από τη Γενεύη προκειμένου να παραστεί στην εκδήλωση και να υποστηρίξει 

έμπρακτα, για άλλη μια φορά, τον Ελληνικό Κλάδο.  

 

Η Εκδήλωση Εξεύρεσης Πόρων είχε ουσιαστική επιτυχία και οφείλουμε θερμά να 

ευχαριστήσουμε όλους και όλες για τη στήριξή τους, τους συμμετέχοντες και τις 

συμμετέχουσες,και τους χορηγούς. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η προσέλευση των θετών 

γονέων και των υποψηφίων θετών γονέων. Ήταν ξεχωριστή χαρά η παρουσία θετών γονέων 

με τα παιδιά τους, σε μια ατμόσφαιρα χαράς και συγκίνησης.  

 

Χρηματοδοτήσεις, Δωρεές 

Κατά το 2019, οι βασικές χρηματοδοτικές πηγές από τις οποίες προήλθαν τα έσοδα της 

Οργάνωσης, είναι οι εξής: 

 

 

 

https://www.tsantali.com/?lang=el
https://www.hygeia.gr/
https://www.iss-ssi.org/index.php/en/home/secretariat#1-jean-ayoub-secretary-general
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Ως γνωστόν και εμπράκτως αποδεδειγμένα, η ΔΚΥ αποτελεί σημαντικό αρωγό του 

Κράτους για τις διακρατικές κοινωνικές υποθέσεις. Το Ελληνικό Κράτος και οι 

Υπηρεσίες του έχουν - μέσω του Ελληνικού Κλάδου - πρόσβαση σε ένα οργανωμένο και 

εξειδικευμένο δίκτυο σε 140 χώρες, όπου βρίσκονται Κλάδοι και Αντιπρόσωποι της Διεθνούς 

Κοινωνικής Υπηρεσίας. Μέσω του δικτύου αυτού αντιμετωπίζονται και επιλύονται 

κοινωνικές υποθέσεις που χρήζουν εξειδικευμένου χειρισμού μεταξύ δύο ή και 

περισσότερων χωρών. 

 

Το 2019, η τακτική επιχορήγηση από την Περιφέρεια Αττικής αφορούσε στο ποσό των 

14.500€, ενώ η επιχορήγηση από τα Ειδικά Κρατικά Λαχεία μέσω του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αφορούσε στο ποσό των 10.000€. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, τα έσοδα από την εκδήλωση στο Ξενοδοχείο 

DIVANICARAVEL, μαζί με τις εισφορές κάλυψης εξόδων της προετοιμασίας Φακέλων 

Διακρατικών Υιοθεσιών και Εκθέσεων Παρακολούθησης, τις δωρεές και συνδρομές μελών, 

συνέβαλαν στην πληρωμή των ανελαστικών δαπανών της Οργάνωσης. 

 

Επιπρόσθετα, έγιναν αιτήματα για χρηματική δωρεά σε επιχειρηματικές εταιρείες, 

προκειμένου να εξασφαλιστούν οι θέσεις των Κοινωνικών Λειτουργών που διαχειρίζονται τις 

περιπτώσεις Διακρατικών Υποθέσεων και Διακρατικών Υιοθεσιών. Θετική, και ιδιαιτέρως 

πολύτιμη υπήρξε για ακόμα μία φορά η απόκριση και χρηματική συνδρομή των εταιρειών: 

o Εθνική Ασφαλιστική 

o COSCO Shipping Lines (Greece) S.A. 

 

 

Για τη βελτίωση και τη συνέχιση της λειτουργίας της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας-

1. Εισφορές Μελών 

2. Εκδηλώσεις - δραστηριότητες  

3. Δωρεές 

4. Εισφορές για το χειρισμό και την προετοιμασία φακέλων 

υποθέσεων διακρατικών υιοθεσιών 

5. Τακτική Επιχορήγηση Περιφέρειας & Ειδικό Κρατικό Λαχείο 

http://www.patt.gov.gr/site/
https://www.ypakp.gr/
https://www.ypakp.gr/
https://www.ethniki-asfalistiki.gr/default.aspx?page=home
https://www.coscoshipping.gr/
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Ελληνικός Κλάδοςείναι απαραίτητο να συνεχίσουν να είναι αρωγοί μας, οι κύριοι Φορείς 

της τακτικής επιχορήγησης, δηλαδή η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ανάγκη ύπαρξης της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας για τα 

διακρατικά, διασυνοριακά θέματα οικογενειακής και παιδικής προστασίας είναι γνωστό ότι 

δεν αμφισβητείται – αφού κατά κόρον χρησιμοποιείται – αλλά χρειάζεται και να 

αναγνωρισθεί έμπρακτα με τη στήριξη του Κράτους. 

 

Εξελίξεις, Προκλήσεις & Σημαντικές Στιγμές του 2019 
 

Κατά τη διάρκεια του 2019, σημαντικοί στόχοι της Οργάνωσης ήταν – μεταξύ άλλων - η 

συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις, η συνδιαλλαγή με φορείς και επαγγελματίες του 

πεδίου, η εξωστρέφεια του Φορέα, η ουσιαστική συνεργασία με τους άλλους Κλάδους της 

Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας ανά τον κόσμο. 

 

Η συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο 

Η συνεργασία του Ελληνικού Κλάδου της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίες με τους 

υπόλοιπους Κλάδους του Διεθνούς Δικτύου, εξακολουθεί να είναι εξαιρετική και 

συστηματική. Η συνδιαλλαγή με τους Κλάδους των άλλων χωρών αφορά αρχικά την 

αμοιβαία παραπομπή διακρατικών υποθέσεων παιδικής προστασίας και προστασίας 

ευάλωτων ομάδων. 

 

Η Διευθύντρια της Οργάνωσης ήταν, όπως και τα προηγούμενα έτη, μέλος στο Professional 

Advisory Committee (PAC). Σε αυτό το πλαίσιο, συμμετείχε στο Ετήσιο PAC Meeting, που 

πραγματοποιήθηκε στη Γένοβα της Ιταλίας, τον Μάιο του 2019. Η συνάντηση αυτή 

φιλοξενήθηκε και διοργανώθηκε από την Οργάνωση Defence for Children International-Italia, 

που είναι ταυτόχρονα και ο Ιταλικός Κλάδος της ΔΚΥ. Στην επιστημονική αυτή συνάντηση, 

συζητήθηκαν οι συνθήκες και εξελίξεις σε κάθε χώρα στο πεδίο της Παιδικής Προστασίας, οι 

νομικές εξελίξεις, το πεδίο δράσης του κάθε Κλάδου. 

 

Το ανώτερο διοικητικό όργανο του Διεθνούς Δικτύου της ΔΚΥ είναι το Governing Board 

(Διοικούσα Επιτροπή), το οποίο απαρτίζεται από Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των 

Κλάδων. To 2019, με τις προβλεπόμενες διεργασίες, η κυρία Μπαϊτζάρ Γαζεριάν, Β’  

 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κλάδου, έγινε Μέλος του 
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Governing Board, δηλαδή της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Δικτύου. Ο 

Ελληνικός Κλάδος συμμετείχε σε συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, που 

πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2019. 

 

Τέλος, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών της Διεθνούς 

Κοινωνικής Υπηρεσίας, Κοινωνική Λειτουργός της Οργάνωσης συμμετείχε, τον Ιούνιο 

του 2019, σε διήμερη εκπαίδευση στο Μιλάνο της Ιταλίας, με θέμα τους Κανονισμούς 

Οικογενειακού Δικαίου στην Ευρώπη. Η εκπαίδευση, που πραγματοποιήθηκε στο 

Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, αφορούσε το Οικογενειακό Δίκαιο στη Διασυνοριακή 

δουλειά δικηγόρων και κοινωνικών λειτουργών (C.L.A.S.S. 4EU). 

 

Το Ελληνικό πλαίσιο 

Ο Ελληνικός Κλάδος, μέσα στα χρόνια λειτουργίας του, έχει αναπτύξει σημαντικές 

συνεργασίες με πολλούς και διαφορετικούς Φορείς, του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

 

Μία τέτοια πολύχρονη σχέση συνεργασίας έχει δημιουργηθεί με τη Βρετανική Πρεσβεία 

στην Αθήνα αλλά και με τα Βρετανικά Προξενεία στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2019, η 

ΔΚΥ προσκλήθηκε στη Βρετανική Πρεσβεία, όπου οι επαγγελματίες της Οργάνωσης 

ενημέρωσαν για τη δράση της ΔΚΥ γενικά και ειδικότερα για τις διακρατικές περιπτώσεις 

παιδικής προστασίας. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, 

επαγγελματίες από τα Βρετανικά Προξενεία στην Ελλάδα αλλά και η Σύμβουλος Κοινωνικής 

Εργασίας του Τομέα Παιδικής Προστασίας της Προξενικής Διεύθυνσης στο Λονδίνο. 

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς συνδιαλλαγής της ΔΚΥ με θεσμικά όργανα του Ελληνικού Κράτους 

και με Υπηρεσίες, που συνδέονται με το πεδίο δράσης της Οργάνωσης, επιτεύχθηκαν 

συναντήσεις και συζητήσεις που αφορούσαν τις εξελίξεις στο πεδίο, την κοινωνική πολιτική 

αλλά και την παροχή υπηρεσιών.  

 

Μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου και η Διευθύντρια της ΔΚΥ συναντήθηκαν τον Νοέμβριο με 

τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της 

Φτώχειαςτου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κύριο Γεώργιο 

Σταμάτη, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τη δράση της Οργάνωσης, να αναλύσουν την  

 

ανάγκη στήριξης της Οργάνωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

http://sites.les.univr.it/class4eu/index.php/project/
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και να δημιουργηθεί ένας νέος δίαυλος επικοινωνίας. 

 

Ήδη από τον προηγούμενο χρόνο, είχαν γίνει πολλές αναφορές στον Ν. 4538/2018, ο οποίος 

αφορά στα μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας. Στο Άρθρο 22 

του Ν. 4538/2018, ο Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας αναγνωρίζεται 

εκ νέου ως εξειδικευμένη υπηρεσία για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας για τις 

διακρατικές υιοθεσίες. Ο εν λόγω νόμος έχει σταδιακά αρχίσει να υλοποιείται, ενώ 

συνεχίζουν να γίνονται διαβουλεύσεις και ενέργειες για την περαιτέρω υλοποίησή του. Οι 

επαγγελματίες της ΔΚΥ συμμετείχαν σε συνάντηση που διοργάνωσε ο ΣΚΛΕ (Σύνδεσμος 

Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος) με θέμα τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας με 

υποψήφιους θετούς γονείς. Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2019, συμμετείχαμε σε εκδήλωση που 

διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Ζάππειο Μέγαρο. Το 

θέμα της ημερίδας ήταν«Μια Οικογένεια για κάθε παιδί: η νέα πολιτική για την 

Αναδοχή και Υιοθεσία» . 

 

Άλλα σημαντικά σημεία και στόχοι 

Το περασμένο έτος, ένας σημαντικός στόχος που είχε θέσει η Οργάνωση, ήταν η υποβολή 

νέων προτάσεων και η διεκδίκησηνέων χρηματοδοτήσεων, με σκοπό τόσο την ανάδειξη της 

τεχνογνωσίας της ΔΚΥ όσο και την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών της και του 

ανθρώπινου δυναμικού.  

 

Σε αυτά το πλαίσιο, σχηματίστηκε και υποβλήθηκε πρόταση στο Πρόγραμμα Active 

citizens fund (Acf), με θέμα τις Διακρατικές Υιοθεσίες, η οποία εγκρίθηκε και πρόκειται 

να ξεκινήσει να υλοποιείται μέσα στο 2020. Αυτή, είναι μία ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για 

τη ΔΚΥ, προκειμένου να αναδείξει το έργο της, να ενδυναμώσει το ανθρώπινο δυναμικό της 

και να αναπτύξει τις ικανότητές της σε πολλαπλά επίπεδα. Τον Δεκέμβριο, εκπρόσωποι της 

ΔΚΥ συμμετείχαν σε εκδήλωση στη Νορβηγική Πρεσβεία, που διοργανώθηκε προς τιμήν 

των Οργανώσεων, των οποίων τα έργα εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Acf.  

 

 

 

 

 

Επιπλέον, μέσα στο 2019, επιτεύχθηκαν στόχοι σε σχέση με την αναδιοργάνωση του 

https://www.activecitizensfund.gr/
https://www.activecitizensfund.gr/
https://www.norway.no/en/Greece/
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Αρχείου του Φορέα. Συγκεκριμένα, επιτεύχθηκαν τα παρακάτω: 

o Σχεδιασμός ανανεωμένου φυσικού και ηλεκτρονικού μητρώου των διακρατικών 

υποθέσεων  

o Ηλεκτρονική καταγραφή του φυσικού αρχείου παλαιότερων υποθέσεων 

o Επαναταξινόμηση του φυσικού αρχείου 

o Συγκέντρωση αναμνηστικού υλικού για την επερχόμενη επέτειο των 100 ετών της 

Υπηρεσίας. 

 

Η υλοποίηση του νέου συστήματος ταξινόμησης και οργάνωσης ξεκίνησε το 2019 και 

υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το 2020, καταλαμβάνοντας μια ώρα εργασίας 

ημερησίως.Σε μια Υπηρεσία που μετρά 96 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, μπορεί να γίνει 

αντιληπτό ότι το φυσικό αρχείο των υποθέσεων καταλαμβάνει μεγάλο όγκο. Η ταξινόμηση 

και οργάνωση του ήταν μια πρόκληση, ώστε να εξυπηρετεί τόσο τις καθημερινές ανάγκες 

στις ενεργές υποθέσεις όσο και την εύκολη πρόσβαση σε κλειστές υποθέσεις που ενδέχεται 

να ανοίξουν ξανά.  

 

Στη συνέχεια, στο επίπεδο της δουλειάς με άτομα και συγκεκριμένα, με τους υποψήφιους 

θετούς γονείς και τους θετούς γονείς, και στο επίπεδο των διακρατικών περιπτώσεων 

παιδικής προστασίας και προστασίας ευάλωτων ομάδων, οι ανάγκες εξακολουθούν να 

είναι πολλές και συνεχιζόμενες. Έχουμε ως στόχο, την ολιστική πλαισίωση όλων των 

περιπτώσεών μας και την παροχή ακόμα πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών. Το 2020, με 

ενισχυμένο ανθρώπινο δυναμικό σε πλήρη απασχόληση και με τη συνδρομή του Διοικητικού 

Συμβουλίου, του εθελοντικού δικτύου και των εξωτερικών συνεργατών, πιστεύουμε ότι θα 

καταφέρουμε, όχι μόνο να διατηρήσουμε το ίδιο ποιοτικά επίπεδο παροχής υπηρεσιών, αλλά 

να πάμε τη δουλειά μας στο πεδίο της Διακρατικής Κοινωνικής Εργασίας και της 

Συμβουλευτικής και Παρέμβασης σε Διακρατικές Περιπτώσεις και Διακρατικές Υιοθεσίες, 

ένα βήμα παραπέρα.  

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστίες 
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Η ΔΚΥ ευχαριστεί θερμά όλους τους χρηματοδότες και χορηγούς - Φορείς, Εταιρείες και 

Ιδιώτες - για τη σημαντική στήριξή τους, που χωρίς αυτή δε θα ήταν εφικτή η συνέχιση της 

λειτουργίας της Οργάνωσης.  

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες δίνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης για 

την αμέριστη συμπαράσταση και συμμετοχήτους σε όλες ανεξαιρέτως τις διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα καιγια την πολυδιάστατη συνδρομή και υποστήριξή τους.  

 

Τέλος, θερμές ευχαριστίες χρειάζεται να δοθούν στα μέλη του προσωπικού, που 

εργάστηκαν για ακόμα μία χρονιά με υπευθυνότητα, δημιουργικότητα, πρωτοβουλία, 

ενσυναίσθηση και σεβασμό στους εξυπηρετούμενους, τους συναδέλφους και τους σκοπούς 

της Οργάνωσης. 


