26 Απριλίου 2017
Αριθµ. Πρωτ.: ***/18476/2017
Ειδ.Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή κυρίου Κων/νου Κιντή
Ευαγγελιστρίας 2
10563 Αθήνα
Θέµα: Ονοµατοδοσία τέκνων πολιτών τρίτης χώρας µη νόµιµα τακτοποιηµένης διαµονής
Αξιότιµε κύριε Γενικέ ∆ιευθυντή,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν.3094/2003, είχε θέσει υπόψη της ∆ιεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του
Υπουργείου Εσωτερικών και της άλλοτε Γενικής Γραµµατείας Πληθυσµού και Κοινωνικής
Συνοχής του ίδιου (τότε) Υπουργείου το πρόβληµα που αφορά την ονοµατοδοσία των
παιδιών πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν διαθέτουν νόµιµο τίτλο διαµονής στη χώρα.
Επανερχόµαστε στο θέµα αυτό, µετά την δηµιουργία του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, στο οποίο έχουν περιέλθει οι αρµοδιότητες της άλλοτε ανωτέρω Γενικής
Γραµµατείας, συνοψίζοντας την πορεία του ζητήµατος.
Η ∆ιεύθυνση Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών υπολαµβάνει εσφαλµένα- τη δήλωση ονοµατοδοσίας των/του αλλοδαπών/ού γονέων/α, που στερούνται ή
ο ένας από αυτούς στερείται νοµιµοποιητικών εγγράφων, ενώπιον του αρµόδιου Ληξιάρχου,
ως απαγορευµένη για τις δηµόσιες υπαλλήλους συναλλαγή κατά την έννοια του ν.4251 άρ.26
παρ.1. Προκειµένου δε να αντιµετωπίσει τις πλείστες όσες σχετικές περιπτώσεις, κατευθύνει
-µέσω των Ληξιαρχείων- τους συγκεκριµένους αλλοδαπούς στις οικείες πρεσβείες τους, για
να προβούν εκεί στη δήλωση του ονόµατος του τέκνου, και στη συνέχεια επιτρέπει την
καταχώρηση του ονόµατος αυτού στην ελληνική ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
Η «λύση» αυτή -στο βαθµό που να µπορεί να αξιολογηθεί ως τέτοια- προσέκρουσε σε
νέα προβλήµατα. Αρχικά υπήρχαν πρεσβείες, οι οποίες αρνούνταν να συµπράξουν σε µια
τέτοια διαδικασία, λόγω διαφορετικών προβλέψεων της έννοµης τάξης των χωρών τους.
Ακόµη και όταν πείθονται οι πρεσβείες, όµως, άλλης µορφής δυσλειτουργία της ελληνικής
διοίκησης -σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών αυτή τη φορά- δηµιουργεί εµπλοκή, το
ξεπέρασµα της οποίας µόνο τυχαίο µπορεί να είναι, ενώ δεν µπορεί να εξασφαλιστεί στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων.1
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Τα Ληξιαρχεία απαιτούν ως προϋπόθεση για την καταχώρηση του ονόµατος που δόθηκε στην εκάστοτε
πρεσβεία, την επικύρωση του σχετικού εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών, που διαθέτει δείγµατα
υπογραφών των Προξένων. Το εν λόγω Υπουργείο όµως αρνείται την επικύρωση οποιουδήποτε εγγράφου
προέρχεται από ορισµένες πρεσβείες (συγκεκριµένα Πακιστάν και Νιγηρίας). Περίπτωση παιδιού πακιστανού
πολίτη και υπηκόου χώρας ΕΕ (Πορτογαλία) αναµένεται να επιλυθεί µέσω διαδικασίας, που ανέλαβε κατόπιν
πρότασης του Συνηγόρου η Πρεσβεία της Πορτογαλίας. Είναι αυτονόητο ότι καµία λύση δεν θα µπορούσε να
δοθεί, εάν και οι δύο γονείς είχαν κοινή, πακιστανική, ιθαγένεια, που είναι και η πιο συνηθισµένη περίπτωση.

Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129

Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν προτίθεται να αποδυθεί σε ανεκδοτολογική καταγραφή
περιπτώσεων που έχουν τεθεί υπόψη του, προκειµένου να αναδείξει την κρισιµότητα του
θέµατος. Οφείλουµε να µεταφέρουµε, όµως, την απολύτως αρνητική εικόνα, η οποία
δηµιουργείται, για την ανεπάρκεια της ελληνικής διοίκησης, στις πρεσβείες όχι µόνο τρίτων
χωρών, αλλά και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήκοοι των οποίων τυχαίνει να έχουν
αποκτήσει τέκνα µε πολίτες χωρών εκτός της Ένωσης.
Ωστόσο, δεν απευθυνόµαστε στο νεοσύστατο υπουργείο σας, αποδίδοντάς σας ευθύνες
για τις παραλείψεις δύο άλλων υπουργείων. Η παρέµβαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής είναι αναγκαία για δύο λόγους.
Αφενός, επειδή το πρόβληµα που περιγράψαµε αφορά µέρος του πληθυσµού ευθύνης
σας : πολίτες τρίτων χωρών που µετανάστευσαν στη χώρα µας, και την κρατική πολιτική
απέναντί τους. Αφετέρου, διότι το Υπουργείο Εσωτερικών (∆/νση Αστικής Κατάστασης),
αρνούµενο να αναγνωρίσει ότι η «σύµπραξη» του ληξιάρχου δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο
της ονοµατοδοσίας και, πολύ περισσότερο, ότι η καταχώρηση ονόµατος τέκνου αποτελεί
απαραίτητη συµπλήρωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, για την οποία (ληξιαρχική
πράξη) ορθά το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους έκρινε ότι αποτελεί ‘υποχρέωση του ΟΤΑ’
και ως τέτοια δεν εµπίπτει στην απαγόρευση συναλλαγής της διοίκησης µε πολίτες τρίτων µη
νόµιµα διαµένοντες στη χώρα, επιχείρησε ήδη να απεµπολήσει τη δική του αρµοδιότητα για
την επίλυση του θέµατος και πρότεινε στην άλλοτε ∆/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών να προβεί σε νοµοθετική εξαίρεση της ονοµατοδοσίας από τον
κανόνα της απαγόρευσης συναλλαγής µε µη νόµιµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών
(βλ.από 26.9.2016 υπηρεσιακό σηµείωµα).
Σε συνέχεια της επιχειρηµατολογίας που αναπτύχθηκε στο από 20.10.2016 µε
αρ.πρωτ.***/39112/2016 έγγραφό µας προς την άλλοτε Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού και
Κοινωνικής Συνοχής του ΥΠΕΣ∆Α, επαναλαµβάνουµε -αυτή τη φορά προς το νεοσύστατο
Υπουργείο- την πρότασή µας για την από µέρους σας εισαγωγή ρητής διευκρινιστικής
διάταξης στο άρ.26 ν.4251/2014, που να καθιστά σαφές ότι η ονοµατοδοσία τέκνων πολιτών
τρίτων χωρών, που λαµβάνει χώρα ενώπιον του Ληξιαρχείου, ∆ΕΝ εµπίπτει στο ρυθµιστικό
πεδίο της παρ.1 του άρθρου αυτού - διότι η καταχώρησή της συνιστά υποχρέωση του
αρµόδιου ΟΤΑ και όχι παροχή υπηρεσίας προς πολίτη τρίτης χώρας µη νόµιµα διαµένοντα
στη χώρα µας.
Άλλωστε -υπενθυµίζουµε- την άποψη ότι η ονοµατοδοσία τέκνων πολιτών τρίτων
χωρών, που δεν διαθέτουν νόµιµο τίτλο διαµονής στη χώρα, δεν εµπίπτει στην απαγόρευση
συναλλαγής µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, την είχε ήδη υιοθετήσει η άλλοτε Γενική Γραµµατεία
Μεταναστευτικής Πολιτικής ΥΠΕΣ∆Α, µε το υπ’αρ.πρωτ.709/14.9.2016 «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ» έγγραφό της. Οπότε, σήµερα, το Υπουργείο σας, µε την αντίστοιχη αρµοδιότητα,
καλείται απλώς την ανωτέρω θέση να συµπεριλάβει ρητά, ως διευκρινιστική διάταξη, στον
ν.4251/2014, προκειµένου να λήξει οριστικά το πρόβληµα, που ήδη από το 2016 είχε κριθεί
από τον αντίστοιχο φορέα ως εξαιρετικά επείγον και το οποίο απασχολεί µε ένταση τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες τουλάχιστον από το 2014 (βλ. σχετική αναφορά στο από 22.7.2015
µε αρ.πρωτ.***/28411/2015 έγγραφο της Αρχής µας).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για τις ενέργειες του Υπουργείου σας, για την
επίλυση του επίµαχου ζητήµατος, που είναι χρόνιο, όπως έχει αναφερθεί, έχει λάβει ιδιαίτερα
µεγάλη έκταση και προσβάλλει το -κατοχυρωµένο από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα
του Παιδιού- δικαίωµα στο όνοµα ικανού αριθµού παιδιών, που έχουν γεννηθεί στη χώρα
µας και τα οποία αδυνατούν εξ αιτίας του προβλήµατος, που προκαλεί η Ελληνική διοίκηση,
να κατοχυρώσουν την ταυτότητά τους ακόµη και στις χώρες καταγωγής τους.
Για την υποβοήθηση των ενεργειών σας, επισυνάπτουµε όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα
έγγραφα.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.

Τέλος, κοινοποιούµε το έγγραφό µας προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών,
προκειµένου να αντιληφθούν το µέγεθος του προβλήµατος που δηµιουργούν οι παραλείψεις
τους, όσον αφορά το εν λόγω θέµα, µε την ελπίδα ευαισθητοποίησής τους και µεταβολής της
αναιτιολόγητα άκαµπτης στάσης, που επιδεικνύουν σε βάρος ανήλικου πληθυσµού.

Με εκτίµηση
Γιώργος Μόσχος
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
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Πολιτικής
3. Από 26.9.2016 υπηρεσιακό σηµείωµα ∆/νσης Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
4. Από 20.10.2016 µε αρ.πρωτ.***/39112/2016 έγγραφο Συνηγόρου του Πολίτη
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