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Εισαγωγή 
 

To 2020 ήταν μία χρονιά πρόκλησης για τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία (ΔΚΥ) όπως και για 

κάθε τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. Η πανδημία του COVID-19 επηρέασε, την 

καθημερινότητα και όλους τους τομείς της ζωής. Η Οργάνωση, κατάφερε να συνεχίσει να 

προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο,  εν μέσω του 

συνεχιζόμενου αγώνα για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων και τη διατήρηση του 

ανθρώπινου δυναμικού υπό τις νέες συνθήκες, πάντα με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των 

εξυπηρετούμενων, κατά κανόνα παιδιών, και την υψηλή ποιότητα στην παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών.  

 

Η ΔΚΥ συνεχίζει να παρέχει τις εξειδικευμένες διακρατικές υπηρεσίες της σε συνεργασία με τους 

Κλάδους και τους Αντιπροσώπους της σε 140 χώρες, και να παρέχει ευρεία διαθεσιμότητα των 

υπηρεσιών της στον κρατικό μηχανισμό, μέσω παραπομπών, κάθε φορά που χρειάζεται. 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 και να 

ζητούν τη συνεργασία. Απευθύνονται στην Οργάνωση για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν 

παιδιά και οικογένειες που χρειάζονται διαμεσολάβηση σε υπηρεσίες αλλοδαπών κρατών σε 

όλο τον κόσμο.  

 

Το Μάρτιο 2020 η ΔΚΥ ξεκίνησε την υλοποίηση της έρευνας «Πρακτικές και προοπτικές στις 

διακρατικές υιοθεσίες», με τη χρηματοδότηση του Active Citizens Fund μέσω του Ιδρύματος 

Μποδοσάκη, με σκοπό να διερευνήσει σε βάθος τις πρακτικές και προκλήσεις στην υλοποίηση 

των διακρατικών υιοθεσιών που γίνονται στην Ελλάδα καλύπτοντας ερευνητικά το διάστημα 

2011-2019. To πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2021.  

 

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 στόχοι για την περαιτέρω βελτίωση και 

ανάπτυξη των δράσεων αλλά και την προσπάθεια εξωστρέφειας της Οργάνωσης. 
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Το 2020, 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. 

 

Άξονες Λειτουργίας & Ανάλυση Υπηρεσιών 
 

Το έργο της ΔΚΥ έχει δύο βασικούς άξονες δράσης: 

α) τις Διακρατικές Υποθέσεις και 

β) τις Διακρατικές Υιοθεσίες 

 

Διακρατικές Υποθέσεις 

 
Οι διακρατικές υποθέσεις είναι αιτήματα και ανάγκες, που απαιτούν κάθε φορά μια 

εξατομικευμένη προσέγγιση, με τη δημιουργία στρατηγικής και ενός πλάνου δράσης, άμεσων 

και ευέλικτων ενεργειών που επιτυγχάνουν τη διεκπεραίωση τους. Αφορούν κατά κύριο λόγο 

την παιδική προστασία αλλά και την ευημερία του παιδιού, της οικογένειας και των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  

 

Στις διακρατικές υποθέσεις εφαρμόζεται η Διεθνής Κοινωνική Εργασία, η οποία είναι ένας 

διακριτός τομέας πρακτικής της Κοινωνικής Εργασίας που επιδιώκει να βελτιώσει την 

κοινωνική και υλική ευημερία των ανθρώπων σε όποια χώρα βρίσκονται. Ασκείται πέρα από τα 

γεωπολιτικά σύνορα και σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης.  

 

Οι διεθνείς κοινωνικοί λειτουργοί συνεργάζονται για να διαχειρισθούν, συλλογικά, κοινωνικές 

υποθέσεις που αφορούν περισσότερες από μια χώρες. Το δίκτυο της ΔΚΥ με τον Ελληνικό Κλάδο 

ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη ενός παγκόσμιου Δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών, που μετρά 

περισσότερα από 140 μέλη σε διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο, δημιουργήθηκε με σκοπό να 

αποτελεί έναν δίαυλο επικοινωνίας και να διαμεσολαβεί μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων, της Ελλάδος και του εξωτερικού.  

 

 



 

 6 

Τα αιτήματα που αφορούν την παιδική προστασία 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 δικαιωμάτων του, 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 τη 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 ΔΚΥ 

κινητοποιεί και συντονίζει τις Υπηρεσίες για τον εντοπισμό της βιολογικής οικογένειας. 

Παράλληλα, οι επαγγελματίες αναλαμβάνουν το ρόλο του/της συμβούλου, είναι δίπλα στα 

άτομα σε κάθε βήμα της διαδικασίας μέχρι την οικογενειακή επανένωση ή σε σπάνιες 

περιπτώσεις τη 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 Οργάνωσή μας για το έτος 2020 είναι στο σύνολό τους 52. Από 

τα 52 αιτήματα τα 12 αφορούν τις διακρατικές υιοθεσίες, τα 37 τις διακρατικές υποθέσεις 

και τα 3 παλαιότερες διακρατικές υποθέσεις που άνοιξαν ξανά1. 

                                         
1Από τα 40 αιτήματα που αφορούσαν τις διακρατικές υποθέσεις, το 1/3 των ατόμων που ωφελήθηκαν ήταν Ελληνικής 
καταγωγής και τα 2/3 από 14 διάφορες χώρες (βλ. γράφημα Εθνικότητα Ωφελούμενων).  
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Τα αιτήματα εξυπηρέτησης των ατόμων αφορούσαν: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΩΝ 2020 

ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Παιδική 

προστασία 

13 

Διακρατικές 

Υιοθεσίες 

12 

Επανένωση 

οικογένειας 

3 

Αναζήτηση 

ριζών 

12 

Αναζήτηση 

εγγράφων 

3 

Σύνταξη έκθεσης 

καταλληλότητας 

γονέων 

3 

Διαμεσολάβηση 

σε θέματα 

Οικογενειακής 

Ευημερίας 

3 

Σύνολο 49 

Εθνικότητα Ωφελούμενων
Αλβανική

Αμερικανική

Αυστραλιανή

Αφγανική

Βουλγαρική

Βρετανική

Γαλλική

Γερμανική

Ελληνική

Ιρακινή

Ιρλανδέζικη

Καμερουνέζικη

Ρουμανική

Σουηδική

Συριακή
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Φορείς που παρέπεμψαν τις Υποθέσεις στην Οργάνωσή μας: 

 

 

 

Οι Υπηρεσίες που παρέπεμψαν υποθέσεις ήταν οι εξής: 

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

Germany, ISS Ireland, ISS Malta, ISS Netherlands, ISS Romania, ISS Switzerland.  

 Περιφέρεια Καστοριάς, Δήμος Αγίου Νικολάου. 

 Εισαγγελία Βέροιας, Εισαγγελία Ηρακλείου, Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, Εισαγγελία Καβάλας.  

 ΜΚΟ Μετάδραση (Σάμος), The Eftychia Project, Σύλλογος Έρευνας κι Αποκάλυψης Στοιχείων 

Υιοθετημένων Παιδιών (ΣΕΑΣΥΠ). 

 Κοινωνικές Υπηρεσίες Ευημερίας Κύπρου, Βρετανικό Προξενείο, ΠΑΓΝΗ.  

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται Φορείς και Υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαστήκαμε 

επιπλέον για τις νέες υποθέσεις και για τις  συνεχιζόμενες υποθέσεις από προηγούμενα έτη: 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14

Φορείς και Υπηρεσίες 

Περιφέρειες & 
Περιφερειακές Ενότητες

Εισαγγελίες

ISS άλλων χωρών

Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων

ΜΚΟ & Σύλλογοι
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Συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες ήταν οι εξής:  

 Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Βορείου Τομέα Αθηνών, 

Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, 

Καστοριάς, Κεντρικής Μακεδονίας,  Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Κιλκίς, Κω, Λακωνίας, Λευκάδας, 

Μεσσηνίας, Νοτίου Αιγαίου, Νοτίου Τομέα Αττικής, Ξάνθης, Χανιών, Πελοποννήσου, Σάμου, 

Σερρών, Χίου. 

 Εισαγγελίες: Άρτας, Βέροιας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κοζάνης. 

 ISS Albania, ISS Australia, ISS Bulgaria, ISS Canada, ISS Czech Republic, ISS France, ISS Germany, 

ISS Ireland, ISS Malta, ISS Netherlands, ISS New Zealand, ISS Romania, ISS South Africa, ISS Swiss, 

ISS Switzerland, ISS Ukraine, ISS USA, ISS-SSI Org., Κοινωνικές Υπηρεσίες Ευημερίας Κύπρου. 

 Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων: Αγίου Νικολάου, Αθηναίων, Αμφίκλειας, Άρτας, Βέροιας, Ηπείρου, 

Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λασιθίου, Λιβαδειάς, Μονεμβασιάς, Παγγαίου, Σαλαμίνας,  Σερρών, 

Χερσονήσου. 

 Μ.Κ.Ο.-Σύλλογοι: The Eftychia Project, UNHCR ESTIA, Άρσις, Δεσμοί Καρδιάς, Ένα Παιδί Ένας 

Κόσμος, Μετάδραση, Ρίζες,  ΣΕΑΣΥΠ,  Το Χαμόγελο του Παιδιού. 

 Άλλες Υπηρεσίες: ISKRA, Αστυνομικό Τμήμα Άρτας, Κεντρική Αρχή της Ταϋλάνδης, Κέντρο 

Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ, ΠΑΓΝΗ, Πελαργός, Προξενείο Ταϋλάνδης,  Προξενείο Ουγκάντας, 

Σισμανόγλειο, Υπηρεσία Ασύλου. 

 

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: 

 

Ενέργειες (Ν=1.162)

Ανάληψη νέων 
Περιπτώσεων

Συνεργασία με Φορείς και 
Υπηρεσίες

Παρακολούθηση 
Περίπτωσης

Συμβουλευτική Ατόμων

Συμβουλευτική μέσω 
τηλεφώνου

Παραπομπές από και Προς 
την ΔΚΥ

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

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

 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. Στη 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 

Οργάνωση, 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 κ.τ.λ.. Η συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου γίνεται 

σε καθημερινό επίπεδο. Οι πιο απλές περιπτώσεις αιτούνται πληροφορίες για την Οργάνωση 

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 Οργάνωση 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 ΔΚΥ 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 Οργάνωση είτε σε άλλους Κλάδους του ISS του 

εξωτερικού είτε σε άλλες Υπηρεσίες του εξωτερικού που δεν έχουν αντίστοιχο Κλάδο ISS. 

 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 



 

 11 

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 Οργάνωσης αλλά και από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, όπου απαιτείται επίσημη μετάφραση.  

 Οι εξωτερικές εργασίες ποικίλουν κατά περίπτωση και μπορεί να αφορούν για παράδειγμα 

επικυρώσεις εγγράφων, παραλαβή μεταφράσεων, κ.ά.. 

  

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 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 τη 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 ΔΚΥ αποτελεί τη μοναδική ΜΚΟ αναγνωρισμένη, βάσει του Προεδρικού 

Διατάγματος 226/1999 (και πλέον βάσει του Ν. 4538/2018), ως εξειδικευμένο και 

πιστοποιημένο Φορέα για το 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 

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 2020 υποβλήθηκαν στη ΔΚΥ 12 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 12 περιπτώσεις, οι 6 αφορούσαν αιτήσεις 

ζευγαριών και οι 6 αιτήσεις από μόνα άτομα. Οι αιτήσεις απευθύνονταν στις χώρες: Ουγκάντα 

(7), Ταϋλάνδη (2), Βουλγαρία (1), Σιέρα Λεόνε (1). Σε σχέση με το 2019 παρατηρείται μείωση 
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των περιπτώσεων κατά 50%, γεγονός που οφείλεται στην έλευση της πανδημίας του COVID-19, 

την αναστολή των δια ζώσης συναντήσεων και αξιολογήσεων την περίοδο της καραντίνας αλλά 

και τα lockdowns και τους περιορισμούς σε ταξίδια και μετακινήσεις σε πολλές χώρες του 

κόσμου.  

 

Από τις 12 νέες περιπτώσεις οι οκτώ προχώρησαν σε αξιολόγηση ενώ τέσσερις περιπτώσεις 

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

τόπου κατοικίας, ζήτημα υγείας κ.ά.). Το 2020, συνέχισαν τη διαδικασία και περιπτώσεις που 

ξεκίνησαν τα προηγούμενα έτη (Ν=21). Μέσα στο 2020 δεν ολοκληρώθηκε καμία από τις ήδη 

υπάρχουσες υποθέσεις καθώς λόγω των lockdown οι θετοί γονείς δε μπορούσαν να ταξιδέψουν 

και τα δικαστήρια στις χώρες καταγωγής των παιδιών υπολειτουργούσαν . To σύνολο των 

ενεργών υιοθεσιών που χειρίστηκε η Οργάνωση για το 2020 ήταν 83, 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 2020 

Ενεργές1.1.2020 21 

Νέες περιπτώσεις 

2020 

12 

Drop outs 2020 4 

Ενεργές  1.1.2021 29 

Follow ups (Παρακολούθηση) 

Αττική  41 

Εκτός Αττικής  9 

Σύνολο  50 

 

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).  

 

Το 2020 πραγματοποιηθήκαν 80 συνεδρίες αξιολογήσεις ΥΘΓ καθώς και 10 επισκέψεις 
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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 (π.χ. Αιθιοπία, Ουγκάντα). 

 

H ΔΚΥ έχει μακρά εμπειρία στις διακρατικές υιοθεσίες, καθώς η Οργάνωση από τη 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.  

 

Μέσα στο 2020, οι αιτήσεις υιοθεσίας αφορούσαν στην πλειοψηφία τους την Ουγκάντα. 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. 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.  

 

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

χώρα δε σταμάτα, καθώς υπάρχει παρακολούθηση των υιοθεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί. 
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Η ΔΚΥ-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. 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 2020 

έγιναν συνολικά 50 επισκέψεις παρακολούθησης μετά την υιοθεσία (follow-ups). 

 

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 2020, τρεις περιπτώσεις 

αιτήθηκαν και παραπέμφθηκαν για συνέχιση της παρακολούθησης στις κατά τόπους 

περιφερειακές διευθύνσεις.  

 

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

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

2020 έγιναν 70 ενημερωτικές συνεδρίες με υποψήφιους θετούς γονείς για πληροφορίες 

σχετικά με διακρατικές υιοθεσίες δια ζώσης και διαδικτυακά. Από αυτούς, οι 12 

προχώρησαν σε αίτηση για διακρατική υιοθεσία μέσω του φορέα μας. Εξίσου σημαντικός είναι 

και ο αριθμός των κλήσεων που έλαβε η Οργάνωση μέσα στο έτος (>300 κλήσεις) για 

πληροφορίες σχετικά με τις διακρατικές υιοθεσίες. Επίσης λόγω του αυξημένου αριθμού 

αιτημάτων για πληροφορίες οργανώθηκαν δύο δίωρες ενημερωτικές συναντήσεις για τις 

διακρατικές υιοθεσίες τον Δεκέμβριο 2020, με μεγάλη απήχηση και συμμετοχή 

περισσότερων από 150 ατόμων. Το υλικό της παρουσίασης έχει ανέβει μόνιμα στη σελίδα της 

Οργάνωσης και είναι διαθέσιμο σε οποίον αναζητά πληροφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει 

να ακολουθηθούν.  
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Το σύνολο των ενεργειών που έγιναν για τις διακρατικές υιοθεσίες το 2020 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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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 2020 από προηγούμενα έτη ήταν 249, εκ των οποίων οι 113 

έκλεισαν μέσα στο 2020 και οι 3 είναι παλαιότερες υποθέσεις που άνοιξαν ξανά.  

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2020 

 

Υποθέσεις ενεργές που μεταφέρθηκαν 

από το 2019 

249 

Νέες υποθέσεις του 2020 37 

Παλιές που ξανάνοιξαν για χειρισμό 3 

Υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν/έκλεισαν 

το 2020 

113 

Σύνολο εν ενεργεία υποθέσεων την 

01.01.2021 

176 

Σύνολο Ενεργειών για τις Διακρατικές 

Υποθέσεις & τις Διακρατικές Υιοθεσίες 

2.510 
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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 και εφαρμογή 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.ά. 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 ή 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  

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

 

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 και σε 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. 

 

            Έργο «Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες» 2020-2021 

 
Το έργο «Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες» υλοποιείται στο πλαίσιο του    

προγράμματος Active citizens fund, με φορείς διαχείρισης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το 

SolidarityNow και φορέα υλοποίησης τη ΔΚΥ. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, 

χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του 

χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 

2021, γνωστού ως EEA Grants.  Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της 

βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των 

δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 

Η έρευνα αποτελεί την πρώτη επίσημη έρευνα στην Ελλάδα για τις διακρατικές υιοθεσίες και 

έχει στόχο να διερευνήσει σε βάθος τις πρακτικές και τα εμπόδια στην υλοποίηση των 

διακρατικών υιοθεσιών που γίνονται στην Ελλάδα καλύπτοντας ερευνητικά το διάστημα 2011-

2019. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει πλήρως τα προβλήματα, τις ελλείψεις 

και τις πρακτικές του πεδίου και να οδηγήσει στη συγγραφή ενός οδηγού καλών πρακτικών για 
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τους επαγγελματίες και τους υποψήφιους θετούς γονείς.  

 

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2020. Πάρα τις δυσκολίες που έφερε η 

πανδημία του COVID-19 και τα διαδοχικά lockdowns, η ομάδα έργου κατάφερε να ανταπεξέλθει 

στους στόχους και τα παραδοτέα του προγράμματος και να συλλέξει σημαντικά δεδομένα για το 

εν λόγω θέμα.  

 

Οι δράσεις που πραγματοποιηθήκαν το 2020 στα πλαίσια του προγράμματος ήταν οι εξής: 

 

1. Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας σε θετούς γονείς και επαγγελματίες Κοινωνικούς    

     Λειτουργούς.  

 

Ο σχεδιασμός της έρευνας ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020 με τη χαρτογράφηση του πληθυσμού 

στόχου. Για τις ανάγκες της έρευνας έπρεπε να δημιουργηθεί σε πρώτο επίπεδο ένας κατάλογος 

με τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται στις περιφέρειες. Έπειτα από 

έρευνα στο διαδίκτυο συλλέχθηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας των Διευθύνσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας από τις 13 Περιφέρειες και τις 72 Περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας. Στη συνέχεια, 

έγιναν τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους προϊσταμένους των τμημάτων και τους 

επαγγελματίες, έτσι ώστε να υπάρχει μια ακριβής εικόνα των κοινωνικών λειτουργών που 

ασχολούνται με τις διακρατικές υιοθεσίες. Δημιουργήθηκε ένας κατάλογος που περιέχει τους 

επαγγελματίες σε κάθε Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών της Ελλάδας, ο 

οποίος εμπεριέχει ονοματεπώνυμο, θέση στην Υπηρεσία (κοινωνικός 

λειτουργός/προϊστάμενος), τηλέφωνο, διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση.  

 

Μετά την ολοκλήρωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι κοινωνικοί 

λειτουργοί σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες και συχνά, η θέση καλύπτεται από επαγγελματία 

που ανήκει σε άλλη Περιφερειακή ενότητα. Επίσης, σε κάποιες περιοχές η θέση του κοινωνικού 

λειτουργού καλύπτεται από συμβασιούχους επαγγελματίες για 8 μήνες ανά έτος και το 

μεσοδιάστημα η θέση μένει κενή. Τέλος, δημιουργήθηκαν αντίστοιχοι κατάλογοι με θετούς 

γονείς και οργανώσεις, συλλόγους μέσω  των οποίων θα διοχετευόταν το εργαλείο. 

 

Παράλληλα, έγινε ενδελεχής μελέτη της βιβλιογραφίας και προετοιμασία ερωτηματολογίων. 

Μέσω των ερωτηματολογίων τα οποία απευθύνονταν σε δύο ομάδες επιχειρήθηκε η 

αποτύπωση των προκλήσεων και δυσκολιών που έχουν αντιμετωπίσει αμφότεροι, ο καθένας 
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από τη δική του οπτική. Σε συνεργασία με την Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών 

συγκεντρώθηκαν επίσης για πρώτη φορά στοιχεία από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της 

χώρας και τη ΔΚΥ όσον αφορά τον συνολικό αριθμό διακρατικών υιοθεσιών που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα μεταξύ των ετών 2011 -2019. 

 

Ο απώτατος στόχος ήταν να καταδειχτούν πιθανά μη λειτουργικές πρακτικές που θα 

οδηγήσουν σε ουσιαστικές προτάσεις βελτίωσης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Σε πρώτη 

φάση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2020 πιλοτική έρευνα για να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα 

των ερωτηματολογίων, και στη συνέχεια τον Αύγουστο 2020, προχωρήσαμε στην αποστολή 

των ερωτηματολογίων, ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας Google forms. Το δείγμα αποτέλεσαν 

όλοι οι εργαζόμενοι των περιφερειών της χώρας που αναλαμβάνουν υποθέσεις διακρατικής 

υιοθεσίας και οι θετοί γονείς από το αρχείο της ΔΚΥ αλλά και των περιφερειών. Έγινε 

προσπάθεια διάχυσης του ερωτηματολογίου και πέρα από τα όρια της Οργάνωσης με σκοπό τη 

σφαιρική αποτύπωση του θέματος.  Η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ολοκληρώθηκε τον 

Οκτώβριο 2020. Αμέσως ξεκίνησε η παραμετροποίηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων η 

οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2021. Μέχρι τον Αύγουστο 2021 αναμένεται η δημοσίευση 

των ευρημάτων και η συγγραφή ενημερωτικού οδηγού.  

 

2. Ανάπτυξη ικανοτήτων 

 

Στα πλαίσια της έρευνας, εμπεριέχεται και το σημαντικό κομμάτι των δράσεων ανάπτυξης 

ικανοτήτων, το οποίο στην περίπτωση της Οργάνωσης μας, αφορά στην επικοινωνία, τη 

μηχανοργάνωση, το σχεδιασμό νέας ιστοσελίδας και τέλος την νομική υποστήριξη κι 

εκπαίδευση σε σχέση με το νομικό πλαίσιο των διακρατικών υιοθεσιών. Κατά τη διάρκεια του 

χρόνου το προσωπικό της Οργάνωσης εκπαιδεύτηκε σε θέματα επικοινωνίας και διάχυσης 

πληροφοριών καθώς και βασικά θέματα μηχανοργάνωσης. Δημιουργήθηκε νέα ιστοσελίδα της 

Οργάνωσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο τεχνικό υπολογιστών, την web designer και το 

προσωπικό της ΔΚΥ.  

 

Συγκεκριμένα, η νέα ιστοσελίδα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα του Δικτύου 

της ΔΚΥ. Όλα τα κείμενα που εμπεριέχονταν στην παλαιότερη ιστοσελίδα, εμπλουτίστηκαν ή 

ξαναγράφηκαν από το προσωπικό,  έγινε αναζήτηση σε τράπεζες εικόνων για την ζωντανή 

αναπαράσταση, την αμεσότητα και τον εμπλουτισμό των κειμένων και η τελική επιμέλεια , 

layout, της ιστοσελίδας (γραμματοσειρά, χρώματα, εξώφυλλο, τίτλοι, ενότητες, υποενότητες, 
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στοιχεία επικοινωνίας, χάρτης, κ. ά.) σχεδιάστηκε από το προσωπικό και ψηφίστηκε ομόφωνα 

προτού πάρει την τελική της μορφή έκδοσης.    

 

Το προσωπικό της Οργάνωσης συμμετείχε σε σεμινάρια και ενημερωτικές συναντήσεις σχετικές 

με ανάπτυξη ικανοτήτων και βιωσιμότητα των ΜΚΟ, τις οποίες προσέφερε το ίδρυμα 

Μποδοσάκη, μέσω του ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος Social Dynamo. Στα πλαίσια της 

εκπαίδευσης το προσωπικό επιμορφώθηκε στη δημιουργία video, το οποίο περιέχει μια 

περιγραφή της Οργάνωσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών και είναι αναρτημένο και 

διαθέσιμο σε όλα τα social media της ΔΚΥ.   Ακόμη, το προσωπικό της Οργάνωσης 

επιμορφώθηκε στη ζωντανή αφήγηση τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο με 

σκοπό να είναι σε θέση και κατά τη διάρκεια αλλά και αφότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα να 

χειρίζεται την επικοινωνία της Οργάνωσης με τρόπο που αναδεικνύει το έργο που παράγει.   Στα 

πλαίσια της επικοινωνίας δημιουργήθηκε νέο email (press@iss-greece.gr) αποκλειστικά για τη 

διαχείριση της επικοινωνίας του έργου.  Επίσης έγινε μια διεξοδική και λεπτομερής καταγραφή 

380 Μ.Μ.Ε (sites, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στα οποία πλέον είναι εύκολη η διάχυση των 

δράσεων μας.  

 

Αξίζει δε να αναφερθεί πως ενισχύθηκε η παρουσία μας στα social media με τη δημιουργία 

λογαριασμών στο Linkedin, Instagram και Youtube. Η παρουσία της ΔΚΥ στα social media είναι 

ενεργή και αυτό φαίνεται και από το Google analytics και από τον αριθμό ακολούθων του 

Facebook, οι οποίοι το διάστημα της έρευνας έχουν πενταπλασιαστεί. Σχεδόν εβδομαδιαία 

πλέον το προσωπικό της ΔΚΥ αναρτά κείμενα, άρθρα, ευρήματα της έρευνας και χρήσιμες 

πληροφορίες που φαίνεται να ελκύουν το ευρύ κοινό αυξάνοντας έτσι τους ακολούθους.     

 

Ανθρώπινο Δυναμικό 
 

Tο έτος 2020, χάρη και στην έγκριση χορηγίας από το Active Citizens Fund, το προσωπικό της 

Οργάνωσης αυξήθηκε σημαντικά για να υλοποιήσει το έργο «Πρακτικές και προοπτικές στις 

Διακρατικές υιοθεσίες». Από τον Μάρτιο του 2020 εργάστηκαν στην Οργάνωση τρεις 

κοινωνικοί λειτουργοί (μια εκ των οποίων με διευθυντικές αρμοδιότητες)  και μια διοικητικός με 

συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Το δυναμικό της Οργάνωσης, επίσης , αυξήθηκε αρκετά με 

την συνεργασία ενός νομικού, μιας υπεύθυνης επικοινωνίας, ενός ερευνητή / αναλυτή,  ενός 

τεχνικού υπολογιστών και την web designer με μερική απασχόληση, οι οποίοι πλαισίωσαν το 

έργο της έρευνας. Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης διεξήγαγαν και υλοποίησαν όλες τις 

ενέργειες και υπηρεσίες που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα.  

mailto:press@iss-greece.gr
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Παράλληλα, για την εφαρμογή του έργου εργάστηκαν με μεγάλη συνέπεια και 

αποτελεσματικότητα και μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου και εθελοντές. Η αποχώρηση από 

την Οργάνωση της Διευθύντριας για προσωπικούς λόγους τον Αύγουστο του 2020,  

αναπληρώθηκε άμεσα χωρίς διακοπή για τη λειτουργία της Οργάνωσης. 

 

Η ΔΚΥ αποτελεί εγκεκριμένο πλαίσιο πρακτικής άσκησης φοιτητών και φοιτητριών του 

Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Το 2020, τοποθετήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μία εκπαιδευόμενη Κοινωνική Λειτουργός για 

Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση, κατά το χειμερινό εξάμηνο. Δυστυχώς, λόγω των μέτρων κατά 

της πανδημίας, τα οποία εφαρμόστηκαν από το Πανεπιστήμιο, η εκπαιδευομένη δεν μπόρεσε να 

ολοκληρώσει την πρακτική της άσκηση  

 

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

Συμβουλίου, που συνεισφέρουν εθελοντικά στη λειτουργία της Οργάνωσης. 

 

Χρηματοδοτήσεις, Προσπάθειες εξεύρεσης πόρων, Εκδηλώσεις 
 

Το 2020 υπήρξε μία χρονιά κατά την οποία η Οργάνωση αύξησε την απασχόληση του 

προσωπικού χάρις, εν μέρει, στη χρηματοδότηση για το έργο της έρευνας αλλά, παράλληλα  

ήταν και μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά στον τομέα της εξασφάλισης συμπληρωματικών 

πόρων. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν επέτρεψαν την υλοποίηση της 

ετήσιας εκδήλωσης της Οργάνωσης με δείπνο και η μεγάλη λαχειοφόρο αγορά, τα οποία 

επέφεραν σημαντικούς πόρους στο παρελθόν.  

 

Οι συνθήκες lock down και η απαγόρευση των ταξιδιών στο εξωτερικό, οι οποίες επιβλήθηκαν 

από τον Μάρτιο του 2020, περιόρισαν τις εισφορές από τις διακρατικές υιοθεσίες τόσο ως προς 

την αξιολόγηση νέων περιπτώσεων όσο και από τις εκθέσεις μετά- παρακολούθησης. 

 

Χρηματοδοτήσεις, Δωρεές 

 

Κατά το 2020, οι βασικές χρηματοδοτικές πηγές από τις οποίες προήλθαν τα έσοδα της 

Οργάνωσης, είναι οι εξής: 
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1. Εισφορές Μελών 622,00 € 

2. Δωρεές 17.620,00 € 

3. Εισφορές για το χειρισμό και την 

προετοιμασία φακέλων 

υποθέσεων διακρατικών 

υιοθεσιών 

20.896,00 € 

4. Ειδικό Κρατικό Λαχείο 

5. Πρόγραμμα Active citizens fund  

 

15.000,00 € 

71.336,75 € 

 

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. 

o Syngenta Hellas ΑΕΒΕ  

o Όμιλος Υγεία 

 
                 Εξελίξεις, Προκλήσεις & Σημαντικές Στιγμές του 2020 
 

Κατά τη διάρκεια του 2020, 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 ΔΚΥ 

ανά τον κόσμο. Δυστυχώς, λόγω της κατάστασης του COVID-19 και των αλλεπάλληλων 

απαγορεύσεων διά ζώσης συναθροίσεων δεν πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις. Ωστόσο, 

πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις διαδικτυακά και η ΔΚΥ συμμετείχε αλλά και οργάνωσε 

δύο ενημερωτικές συναντήσεις που συνέβαλαν στην εξωστρέφεια της Οργάνωσης. 

 

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. 

https://www.ethniki-asfalistiki.gr/default.aspx?page=home
https://www.coscoshipping.gr/
https://www.syngenta.gr/
https://www.hygeia.gr/enimerosi-ependytwn/omilos-ygeia/
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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 του 

2020, το οποίο στα πλαίσια της πανδημίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και σε 

περισσότερες διαδοχικές συναντήσεις. Στα πλαίσια συζήτησης καλών πρακτικών στο πεδίο 

της Παιδικής Προστασίας εκδόθηκε μάλιστα οδηγός καλών πρακτικών από τη ΔΚΥ του 

Αμερικανικού Κλάδου για τις ηλεκτρονικές συναντήσεις μετα-παρακολούθησης διακρατικών 

υιοθεσιών, ο οποίος διατέθηκε σε όλους τους Κλάδους κατά την πρώτη συνάντηση.  

 

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 2020 η κυρία Μπαϊτζάρ Γαζεριάν, Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ελληνικού Κλάδου, ήταν ενεργό Μέλος του Governing Board, δηλαδή 

της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Δικτύου.  

 

Το Ελληνικό πλαίσιο 

 

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, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας, τον Οκτώβριο με το 

Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του 

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 και να δημιουργηθεί ένας 

νέος δίαυλος επικοινωνίας. 

 

Ήδη από το 2018, 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 ΔΚΥ 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.  
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Άλλα σημαντικά σημεία και στόχοι 

 
Αρχειοθέτηση του ιστορικού αρχείου διακρατικών υιοθεσιών της ΔΚΥ  
 

Η ΔΚΥ χειρίζεται περιπτώσεις διακρατικών υιοθεσιών από το 1950, όταν μετά το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου πολέμου και τον εμφύλιο, εκατοντάδες παιδιά βρέθηκαν σε ιδρύματα και 

απομακρύνθηκαν από τις οικογένειες τους. Από την περίοδο 1950 -1970 η ΔΚΥ έχει ένα 

ιστορικό αρχείο όλων των περιπτώσεων υιοθεσίας που πραγματοποιηθήκαν. Το αρχείο αυτό 

καταφέραμε το καλοκαίρι του 2020 να ενσωματώσουμε στα γραφεία της Οργάνωσης. 

Δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο όλων των περιπτώσεων για εύκολη αναζήτηση τους και το 

φυσικό αρχείο (φάκελοι περιπτώσεων) αρχειοθετήθηκε σε χώρο της Οργάνωσης. Η δράση αυτή 

διευκόλυνε το έργο των κοινωνικών λειτουργών στις περιπτώσεις αναζήτησης ριζών καθώς πια 

η πρόσβαση στους φακέλους των υιοθετημένων που αναζητούν στοιχεία για το παρελθόν και 

τη βιολογική τους οικογένεια είναι άμεση.  Λόγω της παλαιότητας του φυσικού αρχείου και του 

κινδύνου να καταστραφεί με την πάροδο του χρόνο λόγω φθοράς αναζητούνται τρόποι και 

πηγές ώστε να μπορέσει να ψηφιοποιηθεί. Παρατηρούμε πως τα αιτήματα των ατόμων για 

αναζήτηση των ριζών τους παραμένουν σταθερά και πάγια και η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού 

αρχείου που θα τους παρέχει τα στοιχεία που αναζητούν θεωρείται μείζονος σημασίας.   

 

Τα τελευταία έτη, ένας σημαντικός στόχος που θέτει η Οργάνωση, είναι η υποβολή νέων 

προτάσεων και η διεκδίκηση νέων χρηματοδοτήσεων. Αυτή τη χρονιά το προσωπικό της 

Οργάνωσης συμμετείχε ενεργά στην ανεύρεση προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων και  

πιθανών χορηγών που θα επιτρέψουν την συνέχιση της λειτουργίας της Οργάνωσης. Έγινε 

έρευνα των προγραμμάτων που δέχονταν υποβολές αιτήσεων, δημιουργήθηκε ένας κατάλογος 

και ακολούθησαν συζητήσεις με τη διεύθυνση και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για επιλογή 

προγραμμάτων όπου θα καταθέτονταν αίτηση χρηματοδότησης. Παράλληλα γινόντουσαν 

συναντήσεις του προσωπικού με τη Διεύθυνση για την επέκταση του οράματος της Οργάνωσης 

και την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε περισσότερους αποδέκτες. Καρπός αυτών των 

προσπαθειών είναι η πρόταση που κατατέθηκε στο Πρόγραμμα Active citizens fund (Acf), 

του Ιδρύματος Μποδοσάκη το 2021 για την επιχορήγηση του Προγράμματος ‘Ισότητα φύλων 

και ασυνόδευτοι ανήλικοι: ‘Μια πρόκληση αλλαγής στάσεων’, στα πλαίσια της Προαγωγής της 

Ισότητας των Φύλων και την Καταπολέμησης της Έμφυλης Βίας.  

 

Επιπλέον, μέσα στο 2020, επιτεύχθηκαν στόχοι σε σχέση με την αναδιοργάνωση του Αρχείου 

https://www.activecitizensfund.gr/
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του Φορέα. Συγκεκριμένα, επιτεύχθηκαν τα παρακάτω:  

 

o Μεταφορά μέρους του αρχείου υιοθεσιών (έτη 1950-1970) στα γραφεία της Οργάνωσης 

o Σχεδιασμός φυσικού και ηλεκτρονικού μητρώου των διακρατικών υιοθεσιών (μέσα στο 2019 

είχε ολοκληρωθεί το αρχείο των διακρατικών υποθέσεων) 

o Ηλεκτρονική καταγραφή του φυσικού αρχείου παλαιότερων υποθέσεων διακρατικής υιοθεσίας  

o Επαναταξινόμηση του φυσικού αρχείου, ώστε να εμπεριέχει το παλαιότερο με διακριτή την 

χρονολόγηση για εύκολη πρόσβαση στους φακέλους 

o Ολοκλήρωση της συγκέντρωσης αναμνηστικού υλικού για την επερχόμενη επέτειο των 100 

ετών της Οργάνωσης 

 

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

ολοκληρώθηκε μέσα στο 2020. Ο όγκος του φυσικού αρχείου των διακρατικών υποθέσεων και 

των διακρατικών υιοθεσιών, όπως επίσης του αρχείου των παλαιότερων προγραμμάτων, του 

ενημερωτικού υλικού και των άλλων σημαντικών εγγράφων σε μια Οργάνωση που μετρά 97 

χρόνια συνεχούς λειτουργίας, μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι στη φυσική του μορφή 

καταλαμβάνει μεγάλο όγκο. Η ταξινόμηση και οργάνωση του ήταν μια πρόκληση που το 

προσωπικό της Οργάνωσης προσφέρθηκε πρόθυμα να αναλάβει, ώστε να εξυπηρετεί τόσο τις 

καθημερινές ανάγκες όσο και την εύκολη πρόσβαση σε αρχεία που χρησιμοποιούνται πιο 

σπάνια.  

 

Ακόμη, έγινε έρευνα των χωρών που έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης με σκοπό να 

διευρυνθεί το πεδίο των διακρατικών υιοθεσιών. Αναλυτικότερα, μέσω της πλατφόρμας του 

IRC και της ιστοσελίδας του travel.state.gov έγινε η αναζήτηση των πληροφοριών για την κάθε 

μια από αυτές τις χώρες που αφορούν τις προϋποθέσεις για τους υποψήφιους θετούς γονείς, τα 

δικαιολογητικά που χρειάζονται για το φάκελο και πληροφορίες για τα παιδιά που είναι 

διαθέσιμα προς υιοθεσία. Το υλικό που συγκεντρώθηκε χρησιμοποιήθηκε σε συνάντηση με την 

Κεντρική Αρχή Ελλάδος στα τέλη του 2020.  

 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι έγινε αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου της Οργάνωσης. 

Προηγήθηκε μια έρευνα για τη βέλτιστη πρόταση που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες του 

προσωπικού που αυξήθηκε. Παράλληλα έγινε και η αγορά του τεχνικού εξοπλισμού μέσα από το 

πρόγραμμα Active citizens fund (Acf), έχοντας ως αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό της 

υλικοτεχνικής υποδομής της Οργάνωσης και την ταχύτερη ολοκλήρωση εργασιών.    

https://www.activecitizensfund.gr/
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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 πλέον ανθρώπινο δυναμικό σε πλήρη απασχόληση και με τη συνδρομή του 

Διοικητικού Συμβουλίου, του εθελοντικού δικτύου και των εξωτερικών συνεργατών, οι παροχές 

υπηρεσιών στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων μέσα στην πανδημία και έγιναν σημαντικές 

αλλαγές και προσπάθειες για να προχωρήσει η δουλειά μας στο πεδίο της Διακρατικής 

Κοινωνικής Εργασίας και της Συμβουλευτικής και Παρέμβασης σε Διακρατικές Περιπτώσεις 

και Διακρατικές Υιοθεσίες, ένα βήμα παραπέρα.  

 
Ευχαριστίες 
 

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 ενεργή συμμετοχή τους σε όλες ανεξαιρέτως τις διεργασίες 

που λαμβάνουν χώρα και για την πολυδιάστατη συνδρομή και υποστήριξή τους. Η αφοσίωση 

και η αγάπη τους προς την Οργάνωση είναι πηγή έμπνευσης και πρότυπο προσφοράς.  

 

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

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

ενσυναίσθηση και σεβασμό στους εξυπηρετούμενους, τους συναδέλφους και τους σκοπούς της 

Οργάνωσης. 
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