
 Επιτρέποντας 
τους γονείς να 
παραμείνουν 
συνεργάτες

Ελληνικά
Greek

Σε συνεργασία με:

Αφίσα MiKK σε άλλες γλώσσες:
www.mikk-ev.org/informations/flyer/

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της 
MiKK e.V. και δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διεθνές Κέντρο Διαμεσολάβησης για 
οικογενειακές διαμάχες και απαγωγή τέκνου

Κάθε συμβολή μετρά, 
υποστηρίξτε το έργο μας!

Λογαριασμοί για δωρεές:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Δωρεάν, εμπιστευτική, πολύγλωσση 
συμβουλευτική υπηρεσία για γονείς και 
οικογένειες

Παραπομπή σε διαμεσολάβηση και 
οργάνωση διαμεσολαβήσεων σε +30 
γλώσσες και +35 χώρες

Παραπομπή σε δικηγόρους με ειδίκευση σε 
οικογενειακές υποθέσεις από το δίκτυο MiKK

Εκπαίδευση και σεμινάρια διασυνοριακής 
οικογενειακής διαμεσολάβησης για διεθνείς 
διαμεσολαβητές

Ευαισθητοποίηση του κοινού και συνεργασία 
με διεθνείς φορείς

Έρευνα και ανάπτυξη

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Είμαστε στη διάθεσή σας.

Η υπηρεσία μας

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε το βέλτιστο 
συμφέρον των παιδιών, ιδίως σε δύσκολες 
συγκυρίες: παιδιά που βρίσκονται ανάμεσα σε 
γονείς που διαπληκτίζονται, αλλά και μεταξύ χωρών 
και κουλτουρών.

Σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 70% όλων των 

διαμεσολαβήσεων της MiKK, 
οι γονείς καταφέρνουν να 
καταλήξουν σε έναν φιλικό 

διακανονισμό!

70%
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Ποιοι είμαστε Πώς υποστηρίζουμε τους γονείς

Ο λόγος ύπαρξής μας
Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης

Η MiKK είναι μια εξειδικευμένη ΜΚΟ με διεθνή δράση 
για περισσότερα από 20 χρόνια στον τομέα των 
διαμεσολαβήσεων σε διασυνοριακές οικογενειακές 
διαμάχες και συγκρούσεις περί γονικής μέριμνας.

Παρέχουμε επίσης συμβουλές σε περιπτώσεις όπου 
μια οικογένεια σχεδιάζει να μετεγκατασταθεί στο 
εξωτερικό.

Αποστολή της MiKK είναι να προωθήσει 
τη διαμεσολάβηση σε διεθνείς διαμάχες 
μέριμνας και σε περιπτώσεις απαγωγής 
τέκνου λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού!

Μέσω εσπευσμένων διαδικασιών δυνάμει της Σύμβασης 
της Χάγης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής 
παιδιών και του κανονισμού Brussels IIb της ΕΕ, τα 
δικαστήρια μπορούν να διατάξουν την άμεση επιστροφή 
του παιδιού στη χώρα συνήθους διαμονής του παιδιού. 
Ωστόσο, οι διαδικασίες αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού μακροπρόθεσμα.

Η διαμεσολάβηση είναι μία εξωδικαστική μέθοδος 
διευθέτησης συγκρούσεων. Στις διαμάχες περί γονικής 
μέριμνας, η διαμεσολάβηση συστήνεται από τους 
αρμόδιους νομικούς φορείς και ειδικούς.

Στις εν λόγω περιπτώσεις, 
η διαμεσολάβηση προσφέρει μια 

πραγματική ευκαιρία!

Η διαμεσολάβηση βοηθά τους γονείς να:

και:

Όταν χωρίζουν διεθνείς οικογένειες, οι ξένες και διεθνείς 
νομικές διατάξεις είναι μέγιστης σημασίας, όπως και 
η αντιμετώπιση της σύγκρουσης, σε περίπτωση που 
ένας εκ των γονέων:

Ως διεθνώς αναγνωρισμένη, κορυφαία οργάνωση 
στον τομέα αυτόν, η MiKK βοηθά τους γονείς ανά τον 
κόσμο που βρίσκονται σε δύσκολες, συχνά άκρως 
κλιμακούμενες καταστάσεις σύγκρουσης να βρουν μια 
φιλική διευθέτηση και βιώσιμες λύσεις.

αποκλιμακώσουν τη σύγκρουση μεταξύ τους. 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω μιας  
ασφαλούς, εμπιστευτικής και υποστηριζόμενης 
διαδικασίας.
αναλάβουν την ευθύνη ανεύρεσης μιας  
δίκαιης λύσης που επικεντρώνεται στην 
ευημερία του παιδιού.
βρουν λύσεις για διάφορα ζητήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον  
του παιδιού.

η διαμεσολάβηση μπορεί να λάβει χώρα 
οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και κατά τη  
διάρκεια εν εξελίξει δικαστικών διαδικασιών, 
ακόμα και σε διαδικασίες απαγωγής παιδιού. 
η συμφωνία που θα επιτευχθεί κατόπιν 
διαμεσολάβησης μπορεί να καταστεί νομικά 
δεσμευτική και εκτελεστή από το δικαστήριο.

Προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις 
αυτών των διεθνικών περιπτώσεων και στις ανάγκες 
των γονέων, οι διαμεσολαβητές της MiKK εργάζονται 
πάντα σε συνδιαμεσολάβηση, βάσει του μοντέλου  
«4 B Model». 
Αντιπροσωπεύουν ΚΑΙ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ/ΤΑ ΔΥΟ:

Κουλτούρες (bi-cultural)1

Γλώσσες (bi-lingual)2

Φύλα των γονέων (bi-gender)3
Επαγγελματικό υπόβαθρο: 
ψυχοκοινωνικό
και νομικό (bi-professional)

4

•  Διαμάχες περί διεθνούς επιμέλειας και     
   επικοινωνίας
•  Περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής τέκνου
•  Πρόληψη απαγωγής τέκνου
•  Μετεγκατάσταση στο εξωτερικό
•  Διαφωνίες οικονομικής φύσης σε       
   περιπτώσεις χωρισμού/διαζυγίου

Παραπέμπουμε σε και οργανώνουμε 
δίγλωσσες διαμεσολαβήσεις για γονείς 

ανά τον κόσμο σε περισσότερες από 30 γλώσσες 
με ειδικευμένους, πολύγλωσσους διαμεσολαβητές 
από το διεθνές δίκτυο MiKK σε πάνω από 35 χώρες. 
Δια ζώσης ή διαδικτυακά σε θέματα όπως:

Ενημερώνουμε και συμβουλεύουμε τους 
γονείς δωρεάν σε διάφορες γλώσσες 

για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις διεθνείς 
οικογένειες, τις συγκρούσεις για τη γονική μέριμνα 
και τη διαμεσολάβηση.

δεν επιστρέψει με τα παιδιά μετά από διακοπές 
στο εξωτερικό, χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου 
γονέα με τον οποίο έχουν από κοινού το δικαίωμα 
επιμέλειας.

αποφασίσει να επιστρέψει στην πατρίδα του και 
πάρει το παιδί μαζί του χωρίς τη συγκατάθεση του 
άλλου γονέα με τον οποίο έχουν από κοινού το 
δικαίωμα επιμέλειας.

αποφασίσει να επιστρέψει στην πατρίδα του και 
ζητήσει διασυνοριακή κοινή επιμέλεια.

Συχνά, οι γονείς δεν συνειδητοποιούν ότι κάτι τέτοιο 
συνιστά απαγωγή τέκνου και μπορεί να διωχθούν 
γι’ αυτό στα πλαίσια του αστικού ή ποινικού δικαίου.


