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Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της ειδικής αρµοδιότητάς του για
προάσπιση των δικαιωµάτων του παιδιού, έχει χειρισθεί σειρά αναφορών µε
αντικείµενο ειδικότερα προβλήµατα τέκνων µεταναστών τα οποία έχουν γεννηθεί
στην Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα των παιδιών αυτών έγκειται στο γεγονός ότι η
γέννησή τους µακριά από τη χώρα της ιθαγένειάς τους, καθώς και η µακρά απουσία
των γονέων τους από εκείνη τη χώρα, καθιστούν συχνά δυσχερή τη δηµοτολογική
τους τακτοποίηση και συνακόλουθα τα αποστερούν από στοιχειώδη µέσα απόδειξης
της ταυτότητάς τους απέναντι στις ελληνικές αρχές.
1. Το πρόβληµα
Στην πράξη, τα περισσότερα προβλήµατα αυτής της κατηγορίας προξενεί ο
µακρός εθισµός της ελληνικής διοίκησης στην ανάγκη προσκόµισης «πιστοποιητικού
γέννησης», δηλαδή πιστοποιητικού δηµοτολογικής εγγραφής, για µια σειρά
διοικητικών διαδικασιών ιδιαίτερα στα πεδία της εκπαίδευσης, της ασφάλισης και της
κοινωνικής προστασίας: χωρίς να αµφισβητούν ευθέως το δικαίωµα των ανηλίκων
αλλοδαπών για πρόσβαση στις διαδικασίες αυτές, οι αρµόδιες υπηρεσίες συχνότατα
αναγκάζονται να προσκολληθούν στο γράµµα απηρχαιωµένων σχετικών διατάξεων
και εµµένουν στην προσκόµιση πιστοποιητικού, το οποίο ένας αλλοδαπός είναι εξ
ορισµού αδύνατο να εκδώσει σε ελληνικό δήµο και υποχρεούται να
προσκοµίσει από τη χώρα της ιθαγένειάς του. Η απαίτηση της ασφάλειας των
συναλλαγών και της δηµόσιας τάξης για αδιαµφισβήτητη απόδειξη της ταυτότητας
κάθε αλλοδαπού βάσει εγγράφων του κράτους της ιθαγένειάς του είναι εύλογη. Η
ανελαστική σύνδεση αυτής της απόδειξης µε τη δηµοτολογική τακτοποίηση θα
µπορούσε, πράγµατι, να θεωρηθεί εύλογη προκειµένου περί αλλοδαπών που
µετανάστευσαν στην Ελλάδα µετά ή ακόµη και πριν από την ενηλικίωσή τους.
Αντίθετα, παρίσταται ανεπιεικής προκειµένου περί παιδιών γεννηµένων εδώ,
καθόσον στην περίπτωσή τους οι δεσµοί µε τις χώρες της ιθαγένειάς τους είναι κατά
τεκµήριο χαλαρότεροι, οπότε η δηµοτολογική τακτοποίησή τους στις πατρίδες τους
είναι εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθεί.
Μέχρι στιγµής ο Συνήγορος του Πολίτη αντιµετώπισε περιπτωσιολογικά τα
προβλήµατα αυτά και επικέντρωσε τη µέριµνά του, συχνά µε επιτυχία, στην
προσπάθεια να πείσει τις εκάστοτε αρµόδιες αρχές για την υποχρέωσή τους να
επιδεικνύουν ελαστικότητα στην ερµηνεία των αντίστοιχων διατάξεων και να
δέχονται εναλλακτικούς τρόπους απόδειξης της ταυτότητας ανηλίκων αλλοδαπών,
όπως λόγου χάριν η ληξιαρχική πράξη γέννησης (για όσους έχουν γεννηθεί στην
Ελλάδα) ή το διαβατήριο (για τους πολίτες κρατών τα οποία εκδίδουν διαβατήριο
ακόµη και χωρίς δηµοτολογική εγγραφή, όπως άλλωστε έπραττε και η ίδια η Ελλάδα
προ του ν. 3103/2003). Σε ειδικές περιπτώσεις, ακόµη και ο νοµοθέτης έχει
αναγνωρίσει το πρόβληµα της ανυπαίτιας αδυναµίας έκδοσης ή προσκόµισης ενός
κατά κανόνα αναγκαίου δικαιολογητικού, και έχει επέµβει περιπτωσιολογικά
δεχόµενος εναλλακτικά µέσα απόδειξης, όπως λ.χ. µε άρθρο 18 παρ. 10 ν.
3536/2007 προκειµένου περί προώθησης διαδικασιών νοµιµοποίησης προσώπων
που στερούνται διαβατηρίου.
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Θεωρώντας ότι τα παραπάνω ειδικότερα προβλήµατα υποκρύπτουν
γενικότερο ζήτηµα διάκρισης, το «Πανελλαδικό ∆ίκτυο Μεταναστριών» και η
«Ένωση Αφρικανών Γυναικών» υπέβαλαν αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη,
διαµαρτυρόµενες για αυτή καθ’ εαυτή την αδυναµία χορήγησης
«πιστοποιητικού γέννησης» σε παιδιά µεταναστών γεννηµένα στην
Ελλάδα. Σύµφωνα µε την αναφορά, ο εφοδιασµός των παιδιών αυτών µόνο µε
ληξιαρχική πράξη γέννησης δηµιουργεί δυσκολίες στην εγγραφή των παιδιών σε
παιδικούς σταθµούς και σχολεία, καθώς και σε µια σειρά διοικητικών διαδικασιών
στις οποίες εµπλέκονται έως και την ενηλικίωσή τους, ακριβώς επειδή η διοίκηση,
καθοδηγούµενη άλλωστε από τις αντίστοιχες διατάξεις, αξιώνει δηµοτολογικό
πιστοποιητικό από το κράτος της ιθαγένειας του παιδιού. Η ικανοποίηση της
αξίωσης αυτής προϋποθέτει όµως χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες, καθ’ όσον
οι γονείς πρέπει να επιµεληθούν τη µετάφραση της ελληνικής ληξιαρχικής πράξης
γέννησης στη γλώσσα της χώρας τους, την εγγραφή του παιδιού στο δηµοτολόγιο
της χώρας τους και την αποστολή σχετικού πιστοποιητικού πίσω στην Ελλάδα. Οι
διαδικασίες αυτές, µάλιστα, καθίστανται απολύτως ανέφικτες αν οι γονείς
αδυνατούν να ταξιδέψουν στη χώρα της ιθαγένειάς τους επειδή είναι
εφοδιασµένοι µόνο µε «βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών» αντί κανονικής
άδειας διαµονής (φαινόµενο ενδηµικό, του οποίου την ευθύνη φέρει κατά βάση η
ελληνική διοίκηση), αν δεν διαθέτουν εκεί συγγενείς δυναµένους να τους
εκπροσωπήσουν, αν το δίκαιο του κράτους εκείνου δεν επιτρέπει τη δηµοτολογική
τακτοποίηση (λ.χ. τέκνα εκτός γάµου), αν δεν διαθέτει εδώ προξενική εκπροσώπηση
ή βρίσκεται σε εµπόλεµη κατάσταση και ούτω καθ’ εξής. Συναθροίζοντας τα
ενδηµικά αυτά προβλήµατα και τις συνολικές επιπτώσεις της έλλειψης
πιστοποιητικών στην καθηµερινή ζωή των παιδιών και των γονέων τους, οι
αναφερόµενες ενώσεις προβάλλουν ως µόνη αποτελεσµατική διέξοδο την αξίωση
εγγραφής στα ελληνικά δηµοτολόγια.
2. Νοµικά και πραγµατολογικά δεδοµένα
Εξετάζοντας το ζήτηµα υπό το πρίσµα της νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων
και εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης, ο Συνήγορος του Πολίτη
διαπιστώνει ότι κατ’ αρχήν δεν συνιστά διάκριση µε την έννοια του ν.
3304/2005 η µη χορήγηση «πιστοποιητικού γέννησης» σε αλλοδαπούς ανηλίκους
που γεννήθηκαν και κατοικούν στην Ελλάδα, ούτε η αδυναµία αναγνώρισης όλων
γενικά των αλλοδαπών (ακόµη και όσων έχουν γεννηθεί εδώ) ως «µόνιµων
κατοίκων».
Ειδικότερα, η διαφορετική αυτή µεταχείριση προβλέπεται από την εσωτερική
νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία στα δηµοτολόγια εγγράφονται µόνον έλληνες
πολίτες, και στηρίζεται στο κριτήριο της ιθαγένειας, οπότε εµπίπτει στην εξαίρεση
από το πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων βάσει του άρθρου 4 §
2 ν. 3304/2005. ∆εν πρόκειται, άλλωστε, για νοµοθετηµένους περιορισµούς της
πρόσβασης σε εκπαιδευτικές, ασφαλιστικές, προνοιακές ή άλλες υπηρεσίες και
αγαθά, παρά µόνο για προβλήµατα και προσκόµµατα που καθιστούν εν τοις
πράγµασι δυσχερή, έως και ανέφικτη, αυτή την πρόσβαση.
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Ωστόσο, αν και τυπικά θεµιτή, η διαφοροποίηση στα πεδία αυτά προξενεί
σειρά προβληµάτων στην οµαλή διαβίωση των αλλοδαπών κατοίκων της χώρας,
ενηλίκων και ανηλίκων. Πράγµατι, η εξέταση της ειδικής ελληνικής νοµοθεσίας και
διοικητικής πραγµατικότητας επιβεβαιώνει πλήρως τους πραγµατικούς ισχυρισµούς
των αναφεροµένων ενώσεων. Τα παιδιά που γεννιώνται στην Ελλάδα εγγράφονται
µεν στο ληξιαρχείο, πλην όµως η ληξιαρχική πράξη γέννησης δεν είναι δυνατό να
υποκαταστήσει το λεγόµενο «πιστοποιητικό γέννησης» όπου αυτό απαιτείται, διότι η
νοµική της φύση και το περιεχόµενό της είναι τελείως διαφορετικά. Η
ληξιαρχική πράξη πιστοποιεί µόνον αυτό καθ’ εαυτό το γεγονός της βιολογικής
ύπαρξης, πέραν του οποίου δεν διαθέτει αποδεικτική ισχύ για κανένα άλλο από τα
στοιχεία που συµπεριλαµβάνει, αφού ακόµη και οι σχέσεις νοµικής συγγένειας του
παιδιού (αποφασιστικής σηµασίας σε περιπτώσεις κληρονοµίας ή αµφισβήτησης της
επιµέλειας) αποδεικνύονται είτε µε τη δηµοτολογική εγγραφή, είτε µε ξεχωριστή
βεβαίωση εκδιδόµενη από το δήµο όπου ο ενδιαφερόµενος είναι καταχωρισµένος ως
δηµότης.
Επιστρέφοντας στο κύριο πεδίο όπου αναφύονται τα προβλήµατα των
ανηλίκων αλλοδαπών, παρατηρείται ότι η µέριµνα του νοµοθέτη για πρόβλεψη
εναλλακτικών µέσων απόδειξης ταυτότητας υπήρξε µόνο περιπτωσιολογική και
συγκυριακή: έτσι, λόγου χάριν, ρυθµίσθηκε µεν η δυνατότητα εγγραφής σε
σχολεία «µε ελλιπή δικαιολογητικά» (άρθρο 40 ν. 2910/2001), δηλαδή χωρίς
το κατά κανόνα απαιτούµενο «πιστοποιητικό γέννησης», πλην όµως η ρύθµιση αυτή
αφ’ ενός είναι ανεπαρκής καθόσον καταλείπει στον εκάστοτε εφαρµοστή της την
ευχέρεια επιλογής των αποδεκτών δικαιολογητικών, αφ’ ετέρου θα µπορούσε να
λειτουργήσει δυσµενώς ως ερµηνευτικό επιχείρηµα «εξ αντιδιαστολής» για σειρά
άλλων βιοτικών ή διοικητικών πεδίων στα οποία ο νοµοθέτης παρέλειψε να
προβλέψει αντίστοιχη δυνατότητα αποδοχής «ελλιπών δικαιολογητικών».
Επί πλέον, κατά την τρέχουσα διοικητική πρακτική, στη δηµοτολογική
εγγραφή στηρίζεται και η αρµοδιότητα πιστοποίησης της µόνιµης κατοικίας,
αρµοδιότητα η οποία, προκειµένου περί αλλοδαπών, ευρίσκεται ακόµη σε νοµικό
κενό. Το κενό αυτό, άλλωστε, έχουν ήδη διαπιστώσει οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών µε αφορµή την ανάγκη αναγνώρισης της µόνιµης κατοικίας ή της
δηµοτικότητας ευρωπαίων πολιτών στο πλαίσιο διαδικασιών διορισµού,
ανατρέχοντας άλλοτε µεν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ευρωπαίων πολιτών
(άρθρο 27 Κώδικα ∆ήµων) ως «οιονεί δηµοτολόγιο», άλλοτε δε σε ελεύθερη
απόδειξη πραγµατικής κατοικίας κατά τον Αστικό Κώδικα (γνωµοδότηση 50/2007
ΝΣΚ), ενώ όλα τα συναφή ζητήµατα θα µπορούσαν να διευθετηθούν κατά τρόπο
πολύ ασφαλέστερο αν τυχόν προβλεπόταν τυποποιηµένη διαδικασία πιστοποίησης
νοµικού δεσµού του αλλοδαπού (ευρωπαίου ή µη) µε κάποιον ελληνικό δήµο ως
θεσµική συλλογικότητα.
Εκτός από το ζήτηµα αυτό, το οποίο άλλωστε έχει απασχολήσει και το ΑΣΕΠ
(απόφαση 6/9.5.2007), ο Συνήγορος του Πολίτη έχει χειριστεί πολυάριθµες
ανάλογες υποθέσεις ενηλίκων ευρωπαίων πολιτών, στις οποίες το προβληµατικό
στοιχείο ήταν ακριβώς αυτή η απουσία πρόβλεψης για ένταξή τους στα δηµοτολόγια
και κατά συνέπεια για την απόλαυση δικαιωµάτων που συνδέονται µε τη µόνιµη
κατοικία σε έναν ελληνικό δήµο ή την ύπαρξη αντίστοιχου νοµικού δεσµού µε
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αυτόν, όπως λόγου χάριν η δυνατότητα απόκτησης οικογενειακού τάφου σε
δηµοτικό κοιµητήριο.
Αν για τους ευρωπαίους πολίτες τα προβλήµατα αυτά µπορούν, εν τέλει, να
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά µε επίκληση του υπέρτερης ισχύος κοινοτικού
δικαίου, πολίτες τρίτων χωρών µόνιµα και νόµιµα εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
επαφίενται στην καλή θέληση της ελληνικής διοίκησης. Έτσι, λόγου χάριν,
αλλοδαποί γονείς τέκνων γεννηµένων στην Ελλάδα αντιµετώπιζαν, µέχρι προ τινος,
οξύτατο πρόβληµα στη νοµιµοποίηση της διαµονής αυτών µε τη διαδικασία της
οικογενειακής συνένωσης, καθώς γι’ αυτήν ήταν απαραίτητη η απόδειξη του
συγγενικού δεσµού µε «πιστοποιητικό γέννησης», δηλαδή στην πράξη
προαπαιτείτο η δηµοτολογική τακτοποίηση των παιδιών στη χώρα της ιθαγενείας
τους.
3. ∆ηµοτολόγιο και ιθαγένεια
Βέβαια, κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοτολογίων, το αίτηµα περί
εγγραφής των γεννηµένων στη χώρα αλλοδαπών στα υφιστάµενα ελληνικά
δηµοτολόγια όχι µόνο δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί, αλλά επί πλέον θα
προϋπέθετε, εκ πρώτης όψεως, ριζική ρήξη µε έναν από τους παλαιότερους και
θεµελιωδέστερους πυλώνες του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας και των αντιλήψεων µε
τις οποίες το δίκαιο αυτό έχει διαποτίσει την ελληνική διοίκηση.
Πρόκειται για την αρχή ότι δηµότες είναι µόνον οι έλληνες και έλληνες
είναι µόνον οι δηµότες. Ιστορικά, η αρχή αυτή ανατρέχει σε εποχές στις οποίες
το φαινόµενο της εισροής και κοινωνικής ένταξης µεταναστών ήταν τόσο
περιορισµένο και εξαιρετικό, ώστε οι ελάχιστοι παρεπιδηµούντες αλλοδαποί
αρκούνταν στην ανοχή της φυσικής τους παρουσίας από το κράτος υποδοχής και
διατηρούσαν εντονότατους τους νοµικούς τους δεσµούς µε το κράτος προέλευσης,
ενώ η µόνη προοπτική ενσωµάτωσής τους σε άλλη πολιτική κοινότητα ήταν η
πολιτογράφηση.
Η αξιωµατική αυτή αρχή αποτυπώνεται στο άρθρο 27 του Κώδικα
Ιθαγένειας, στο άρθρο 14 του Κώδικα ∆ήµων και στο άρθρο 1 ν. 2623/98 (ταύτιση
εκλογικών καταλόγων µε τα δηµοτολόγια), θεωρείται δε ακόµη και σήµερα τόσο
αυτονόητη, ώστε εκ πρώτης όψεως το αίτηµα των ενώσεων µεταναστών δίνει την
εντύπωση ότι υποκρύπτει σκοπό κτήσης ιθαγένειας και εισαγωγής «δικαίου του
εδάφους» υπέρ των παιδιών που γεννιούνται στην Ελλάδα. Ωστόσο, προσεκτικότερη
εξέταση του αιτήµατος καθιστά ευκρινή την απόστασή του από κάθε υπόνοια
συνολικής αµφισβήτησης των θεµελιωδών αρχών του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας:
η ίδρυση και πιστοποίηση νοµικού δεσµού αλλοδαπών µε ελληνικούς
δήµους αποτελεί αυτοτελές ζητούµενο και δεν συναρτάται αναγκαστικά µε
το θέµα της ιθαγένειας. Σε κάθε περίπτωση ο Συνήγορος του Πολίτη, χωρίς να
τοποθετεί στο απυρόβλητο τις βασικές επιλογές του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας,
αντιλαµβάνεται ότι η συζήτηση γι’ αυτές υπερβαίνει την αρµοδιότητά του επί του
αντικειµένου της παρούσας αναφοράς.
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4. Συγκριτικά στοιχεία
Εξετάζοντας το ζήτηµα, ο Συνήγορος του Πολίτη αξιοποίησε το «δίκτυο» του
Ευρωπαίου Μεσολαβητή και υπέβαλε ειδικά ερωτήµατα προς οµόλογους θεσµούς,
αποσκοπώντας στη συλλογή εµπειριών από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες σχετικά
µε το ζήτηµα της εγγραφής αλλοδαπών µόνιµων κατοίκων στα δηµοτολόγια.
Η έρευνα αυτή κατέδειξε την ύπαρξη, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες,
είτε ενός ειδικού δηµοτικού µητρώου αλλοδαπών κατοίκων στο οποίο κατά
κανόνα εγγράφονται όλοι οι νόµιµα διαµένοντες αλλοδαποί ή τουλάχιστον οι «επί
µακρόν διαµένοντες», είτε ενός δηµοτολογίου πλήρως ανεξάρτητου από την
ιθαγένεια και συνεπώς ενιαίου για ηµεδαπούς και αλλοδαπούς. Βάσει του µητρώου
αυτού, ανεξάρτητα από την ονοµασία του, η έκδοση βεβαίωσης αντίστοιχης του
ελληνικού «πιστοποιητικού γέννησης» είναι δυνατή όχι µόνο για τα αλλοδαπά παιδιά
που έχουν γεννηθεί στη χώρα, αλλά συχνά για κάθε νόµιµα διαµένοντα αλλοδαπό.
Ειδικά σε σχέση µε τις υπηρεσίες και παροχές κοινωνικής προστασίας, σε πολλές
χώρες αρκεί ακόµη και η απλή βεβαίωση γέννησης από το οικείο µαιευτήριο.
Παρενθετικά, βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί ότι για τα παιδιά που γεννιούνται στο
έδαφος αρκετών ευρωπαϊκών χωρών δεν τίθεται καν θέµα εγγραφής τους στο
ανωτέρω ειδικό δηµοτικό µητρώο αλλοδαπών, αφού αυτά είτε αποκτούν
αυτοδικαίως ιθαγένεια βάσει του «δικαίου του εδάφους», είτε αποκτούν δυνατότητα
επιλογής µε την ενηλικίωσή τους.
Με την επιφύλαξη εκτενέστερης καταγραφής των συγκριτικών αυτών
ευρηµάτων, αξίζει να σηµειωθούν εδώ ενδεικτικά ορισµένες «βέλτιστες πρακτικές»
τόσο στη βόρεια και νότια Ευρώπη, όσο και στις νέες χώρες της Ένωσης: Στην
Ισπανία, οι αλλοδαποί καταγράφονται στα δηµοτολόγια του δήµου διαµονής τους,
ασχέτως του καθεστώτος διαµονής. Με άλλα λόγια, η εγγραφή αυτή αφορά το
πραγµατικό γεγονός της διαµονής και όχι το αν διαθέτουν ή όχι νόµιµη άδεια
διαµονής. Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι γεννήθηκαν στη χώρα µπορούν να λάβουν
πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο όµως εκδίδεται από το «Εθνικό Αστικό Μητρώο».
Στη Φινλανδία, τα παιδιά νόµιµα διαµενόντων αλλοδαπών γονέων εγγράφονται µε
τη γέννησή τους στο αντίστοιχο Εθνικό Μητρώο όµοια µε τα γηγενή παιδιά
ηµεδαπών. Στη Σλοβακία, οµοίως, τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα
εγγράφονται στα µητρώα του αρµόδιου ∆ήµου κατοικίας και πιστοποιητικά γέννησης
εκδίδονται µε τον ίδιο τρόπο για κάθε παιδί ανεξαρτήτως ιθαγένειας.
5. Προτάσεις της Αρχής
Συνεκτιµώντας τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη αντιλαµβάνεται ότι
για την επίλυση των προβληµάτων που εκτέθηκαν παρίσταται µόνον εν µέρει αρκετή
η κινητοποίηση της διοίκησης, ενώ τυχόν δραστικότερα µέτρα ανάγονται στην
αρµοδιότητα του νοµοθέτη.
Ειδικότερα, ήδη από την τελευταία Ετήσια Έκθεσή του (Μάρτιος 2007) ο
Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει τα εξής βραχυπρόθεσµα µέτρα µε τα οποία
θα µπορούσαν να αρθούν οι όροι πραγµατικών διακρίσεων σε βάρος αλλοδαπών
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ανηλίκων, ανεξάρτητα από τις κείµενες διατάξεις περί ανεκτής διάκρισης λόγω
ιθαγένειας:
Πρώτον, έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, µε την οποία να διευκρινίζεται ότι, προκειµένου περί
αλλοδαπών ανηλίκων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης γίνεται δεκτή από όλες τις
αρµόδιες υπηρεσίες ως έγγραφο ισοδύναµο προς το «πιστοποιητικό
γέννησης», τουλάχιστον για όλες τις διαδικασίες που εµπίπτουν στην εκπαίδευση,
κοινωνική προστασία και γενικότερα στην άσκηση και απόλαυση δικαιωµάτων
του παιδιού όπως αυτά διέπονται από την οµώνυµη διεθνή σύµβαση (ν. 2101/92).
Η υπέρτερη τυπική ισχύς της σύµβασης αυτής παρέχει επαρκή νοµική κάλυψη για
την ανατροπή τυχόν αντίθετων ή ανελαστικών ρυθµίσεων σε κοινούς νόµους.
∆εύτερον, δηµιουργία ειδικού «δηµοτικού µητρώου αλλοδαπών
µόνιµων κατοίκων» στα τµήµατα δηµοτολογίου των δήµων. Η ίδρυση του νέου
αυτού δηµόσιου µητρώου θα πρέπει να συνοδευθεί από αναλυτική ρύθµιση των
προϋποθέσεων εγγραφής, πιθανώς σε συνδυασµό µε τον ειδικό εκλογικό
κατάλογο ευρωπαίων πολιτών, µε τις ληξιαρχικές εγγραφές γεννήσεων αλλοδαπών
και µε τις διαδικασίες αναγνώρισης του καθεστώτος µακράς διαµονής. Αντίστοιχα θα
πρέπει να εξειδικευθούν οι περιπτώσεις διαγραφής, ούτως ώστε το µητρώο να µην
µπορεί να χρησιµοποιηθεί προς καταστρατήγηση των όρων νοµιµοποίησης της
διαµονής.
Τέλος, θα πρέπει να ορισθεί γενικά ότι κατά τις συναλλαγές µε τη διοίκηση η
εγγραφή στο ως άνω µητρώο εξοµοιώνεται µε την εγγραφή σε δηµοτολόγιο, εκτός
από τις περιπτώσεις όπου οι αντίστοιχες ουσιαστικές διατάξεις ρητώς
περιορίζουν την εφαρµογή τους σε πρόσωπα µε ελληνική ή ευρωπαϊκή
ιθαγένεια.
Μακροπρόθεσµα, ο νοµοθέτης θα µπορούσε επί πλέον να εξετάσει ακόµη
και το ενδεχόµενο τροποποίησης του Κώδικα ∆ήµων ώστε το ανωτέρω «δηµοτικό
µητρώο αλλοδαπών µόνιµων κατοίκων» να ενσωµατωθεί στα δηµοτολόγια, τα
οποία να περιλαµβάνουν και µη έλληνες πολίτες εφόσον διαµένουν νόµιµα και
µόνιµα στον οικείο δήµο. Με τη ρύθµιση αυτή, θα διευκολυνθεί η προοπτική
απόκτησης δικαιώµατος µακράς διαµονής και η επιλεκτική εξοµοίωση των
δικαιούχων µακράς διαµονής µε τους ηµεδαπούς κατά την εκάστοτε κρίση του
νοµοθέτη, µε σηµαντική έκφανση αυτής της διαδικασίας το ενδεχόµενο συµµετοχής
στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές. Η ρύθµιση αυτή συµβαδίζει µε την
ενσωµάτωση και υλοποίηση της οδηγίας EK/109/2003 για καθεστώς µακράς
διαµονής, η οποία προβλέπει την εξοµοίωση, σε πλείστα πεδία, των δικαιωµάτων
των πολιτών τρίτων χωρών προς εκείνα των πολιτών της Ένωσης.
Στα παραπάνω προτεινόµενα µέτρα εξαντλείται, επί του παρόντος, η
παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη ως προς την επίλυση του ειδικού ζητήµατος
της έκδοσης πιστοποιητικού γέννησης. Αποµένει µια πληθώρα εκκρεµοτήτων που
δεν συνάπτονται άµεσα µε τη δηµοτολογική κατάσταση, αλλά συνδέονται καίρια µε
το µείον ζήτηµα της οµαλής ένταξης των παιδιών αλλοδαπών γονέων που έχουν
γεννηθεί στην Ελλάδα ή µετανάστευσαν ανήλικα και ενηλικιώνονται σε αυτήν και µε
την αποφυγή διακρίσεων σε βάρος τους, όπως η προστασία από τη διοικητική
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απέλαση και κράτηση και η ρητή εξαίρεση των δικαιωµάτων του παιδιού από την
απαγόρευση συναλλαγής µε δηµόσιες υπηρεσίες, κ.ο.κ. Για τα θέµατα αυτά ο
Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη διατυπώσει κατ’ επανάληψη τις προτάσεις του που
δυστυχώς δεν έχουν ακόµη γίνει αποδεκτές από τη διοίκηση.
Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη,
- στο πλαίσιο των «Κοινών Βασικών Αρχών για την Ένταξη των
Μεταναστών» που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Γκρόνινγκεν το 2004,
και
- ενόψει της διακριτής ανάγκης να αναπτυχθούν ειδικές πολιτικές ένταξης για
τους αλλοδαπούς υπηκόους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή µετανάστευσαν
ανήλικοι και ενηλικιώνονται σε αυτήν, ιδιαίτερα περνώντας µέσα από τις βαθµίδες
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος,
ενθαρρύνει τη διοίκηση να προχωρήσει:
α) σε ευνοϊκότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την παραπάνω οµάδα,
δυνατότητα που παρέχεται από τις κοινοτικές οδηγίες (πχ. για τη µακρά διαµονή
µεταναστών). Επισηµαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή δεν είναι απλά µια προαιρετική
επιλογή αλλά αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την οµαλή ενσωµάτωση στην έννοµη
τάξη του κάθε κράτους µέλους και για την αποτελεσµατική και ουσιαστική
υλοποίηση των οδηγιών.
β) σε επανεκτίµηση του νοµοθετικού πλαισίου για την πολιτογράφηση, στην
κατεύθυνση της διασφάλισης ειδικού σχετικού δικαιώµατος υπέρ της δεύτερης
τουλάχιστον γενεάς µεταναστών.
Τα ζητήµατα αυτά εκφεύγουν από το στενό αντικείµενο της εν λόγω
αναφοράς, άρα και της µεσολάβησης της Αρχής, ωστόσο συνδέονται άρρηκτα µε τα
προβλήµατα που αυτή αναδεικνύει και τα οποία αντιµετωπίζει ένας µεγάλος αριθµός
µόνιµων κατοίκων της χώρας που αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα της νέας γενιάς.
Η σχετική συζήτηση και η δηµόσια διαβούλευση είναι επιτακτική και ο Συνήγορος
του Πολίτη είναι πρόθυµος να συµβάλει σε αυτήν µε τις δυνάµεις του.
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