∆ικαιώµατα του παιδιού

Σύνοψη διαµεσολάβησης

Επανένωση αλλοδαπών ανηλίκων, που φιλοξενούνταν σε δοµή
προστασίας, µε την αποφυλακισµένη µητέρα τους

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Θεώνη Κουφονικολάκου
Ειδικοί επιστήµονες: Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου, Μαρία Τσάγκαρη

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Μη Κυβερνητική Οργάνωση που δραστηριοποιείται στο πεδίο της στήριξης
φυλακισµένων και αποφυλακισµένων γυναικών, ζήτησε την παρέµβαση του
Συνηγόρου του Πολίτη, για την υπόθεση αλλοδαπής αποφυλακισµένης µητέρας,
η οποία εµποδιζόταν στην επανασύνδεση και επικοινωνία µε τα δύο ανήλικα
τέκνα της, τα οποία φιλοξενούνταν σε δοµή παιδικής προστασίας κατόπιν εισαγγελικής
εντολής.
Η διερεύνηση της αναφοράς κατέδειξε ότι το πρόβληµα οφειλόταν καταρχήν σε
σφάλµατα και ελλείψεις κατά την εγγραφή των δύο γεννηµένων στην Ελλάδα
νηπίων στο ληξιαρχείο. Την υπόθεση επιβάρυνε ακόµη περισσότερο η παράτυπη
διαµονή της µητέρας στη χώρα, καθώς είχε στο µεταξύ εκπνεύσει η προθεσµία της
αποχώρησής της από την Ελλάδα. Εξαιτίας των παραπάνω ζητηµάτων η εισαγγελία
απέρριπτε την αίτηση της µητέρας. Παράλληλα, εξαιτίας της έλλειψης ληξιαρχικών
πράξεων γέννησης των παιδιών η αρµόδια προξενική αρχή αρνούνταν την χορήγηση
ταξιδιωτικών εγγράφων στην οικογένεια, ώστε η µητέρα και τα παιδιά της, να
επιστρέψουν στην χώρα προέλευσης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, υπέδειξε τις αναγκαίες ενέργειες (διοικητικές και
δικαστικές) στην παραπάνω ΜΚΟ για την τακτοποίηση της αστικής κατάστασης των
ανηλίκων, αλλά και την προσωρινή νοµιµοποίηση της παρουσίας της µητέρας στην
Ελλάδα. Ζήτησε επίσης τη συνδροµή της Πρεσβείας και του Συνηγόρου του Πολίτη της
χώρας καταγωγής της αλλοδαπής, ώστε να χορηγηθεί προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο
στο µικρότερο παιδί, για το οποίο καθυστερούσε η διαδικασία διόρθωσης της
ληξιαρχικής εγγραφής, αλλά και την αρωγή της κοινωνικής υπηρεσίας της πόλης
προέλευσης της µητέρας ώστε να υποστηριχθεί η οικογένεια µετά την επιστροφή της.
Για τη διευκόλυνση της παραπάνω διαδικασίας αλλά και, γενικότερα, την πιστοποίηση
του συγγενικού δεσµού της µητέρας µε το µικρότερο παιδί, έγινε δεκτή, στο πλαίσιο
συνεργασίας µε την αρµόδια ελληνική εισαγγελική αρχή, η πρόταση της Ανεξάρτητης
Αρχής για εξέταση DNA. Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο Συνήγορος έδωσε
επιπλέον οδηγίες για την κατά το δυνατό επιτάχυνση της διαδικασίας διόρθωσης της
αστικής κατάστασης και του µικρότερου παιδιού.
Κατόπιν των διαµεσολαβητικών αυτών παρεµβάσεων, δόθηκε ήδη εντολή για την
άµεση αλλά και υποστηριζόµενη επανασύνδεση της οικογένειας.
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