ΜΕΤΑΞΙΑ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ
Κοινωνική λειτουργός
Η Μεταξία Σταυριανάκη είναι πτυχιούχος της Ανώτερης Σχολής Κοινωνικής
Εργασίας (ΕΠΑΑ).
Από το 1989 είναι ερευνήτρια και μέλος του επιστημονικού προσωπικού του
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στη Διεύθυνση Οικογενειακών Σχέσεων.
Στο επιστημονικό της έργο περιλαμβάνεται η έρευνα, η παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών και η εκπαίδευση για την πρόληψη και
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και της έκφρασής της απέναντι στα
παιδιά.
Το πλαίσιο ενασχόλησης της Μ. Σταυριανάκη στο χώρο της παιδικής
προστασίας, αφορά στα πεδία εναλλακτικών μορφών φροντίδας, όπως,
αναδοχή, υιοθεσία, ιδρυματική προστασία, καθώς και σε προγράμματα
σχετικά με παρεμβάσεις σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης, τη χρήση της
σωματικής τιμωρίας στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, την κοινοτική
ανάπτυξη και προαγωγή της υγείας.
Για το έτος 1998 – 1999 υπήρξε σύμβουλος του Υφυπουργού Υγείας και
Πρόνοιας με κύριο αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.
Η Μ. Σταυριανάκη έχει διατελέσει :
1. Μέλος της Ομάδας Εργασίας προετοιμασίας σύγκλισης της
Διυπουργικής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ελλάδα κάτω από τα
τριάντα» με γενική θεματική «Τα δικαιώματα του παιδιού» με στόχο να
υποστηριχθούν πολιτικές στον τομέα αυτό (1999).
2. Μέλος της διεπιστημονικής επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης
αναφορική με τη διακίνηση παιχνιδιών με επικίνδυνο περιεχόμενο
(2000).
3. Μέλος της Επιτροπής για το σχεδιασμό Πανελλήνιας Ερευνας σχετικά
με το θεσμό της αναδοχής από τον ΕΟΚΦ (2001).
4. Μέλος της Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας
(ΕΣΥΚΦ), αναφορικά με την κατάθεση προτάσεων και μέτρων που
αποσκοπούν στον τομέα Οικογένειας – Παιδιού – Νεότητας (2001).
5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) (1998 – 2002).
6. Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Πρόληψης της Κακοποίησης και
Παραμέλησης των Παιδιών.
7. Μέλος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
8. Συνυπεύθυνη συμβουλευτικού προγράμματος για θέματα
οικογενειακής βίας στο Σ.Δ.Γ. (1992 – 1996)
9. Αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης –
Υπουργείου Παιδείας (2002 -2004), ως εκπρόσωπος του ΣΚΛΕ.

¾ Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (υπεύθυνη Σύνταξης) της
Επιθεώρησης Κοινωνικών Επιστημών «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»
(1998 - ).
¾ Τακτικό μέλος του Δικτύου Συνεργασίας για την υποστήριξη των νέων
που βρίσκονται σε κίνδυνο (ΔΙΣΥΝ) (2002- ) και μέλος της Διοικητικής
Επιτροπής του Δικτύου από το 2004.
Εχει συμμετάσχει στην κατάρτιση εκθέσεων για λογαριασμό των Υπουργείων
Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Εξωτερικών ,
αλλά και για φορείς όπως το European Children’s Centre, το Κέντρο
Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (Euronem) σε συνεργασία με την
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και το Εργαστήριο Κοινωνικής αλληλεγγύης του
Μιλάνου κλπ.
Εχει δημοσιεύσει σε Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.
CURRICULUM VITAE
Metaxia Stavrianaki
Social worker
Metaxia Stavrianaki has graduated from the College of Social Work in Athens.
Since 1989 is full time researcher at the Department of Family Relations at the
Institute of Child Health.
Her work includes research programs, specialist service provision, education
for the treatment and prevention of family violence, especially against
children.
Metaxia Stavianaki’s special interests in the field of child protection include
alternative forms of care, such as fostering, adoption, institutional care including intervention work in institutions- the use of physical punishment in
child upbringing, community development and health promotion.
Between 1998 – 1999, she was appointed as consultant to the Vice Minister
of Health and Welfare in the area of planning and applying social policy
(programs).
Metaxia Stavrianaki has been appointed :
1. Member of the Working Group for the preparation of the Interministerial Committee for the program “Greece for the under thirties” on
the general theme “Children’s Rights” for the support of government
policy in this field (1999).

2. Member of the Interdisciplinary group of Ministry of Development for
addressing the problem of dangerous children’s games and toys
(2000).
3. Member of the Committee for the National Research Project on Foster
Care by National Organization of Social Care (2001).
4. Member of the Committee of the National Council of Social Care in
relation to proposals and measures in the field of Family – Child –
Youth (2001).
5. Member of the administrative Board of the Hellenic Association of
Social Workers (1998-2002).
6. Member of the Greek Society for the Prevention of Child Abuse and
Neglect.
7. Member of the League for Women’s Rights where between 1992-1996
has been involved in the Counseling Program for the support of victims
of family violence.
8. Member of the Committee of the Council for the Validation of the
Professional College and University Degrees – under the Ministry of
Education – as a representative of the Union of Greek Social Workers
(2002-2004).
Metaxia Stavrianaki :
¾ Since 1996 is member of the Editing Board (General Editor) of the
Review of Social Sciences “Social Work”.
¾ Since 2004 is member of the Administrative Committee of the Network
for the support of Youth at Risk.
Metaxia Stavrianaki has carried out various national reports on behalf of the
Ministry of Health Welfare and Social Solidarity Foreign Affairs and
organizations such as, European Children’s Centre, the Centre of Social
Anthropology at Panteion University, the European Network of
Communication and Information in collaboration with the Prefectural
Administration and the Workshop of Social Solidarity of Milan, Italy.
Metaxia Stavrianaki has published extensively articles and chapters in Greek
and foreign journals and books.

