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Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε αναφορά από γενικό λύκειο της Αθήνας σχετικά
µε 16χρονη µαθήτρια πολωνικής καταγωγής, γεννηµένης και διαβιούσας
αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την οποία δεν υφίστατο κηδεµονία, ούτε έγγραφα
πιστοποίησης της ταυτότητάς της και νοµιµοποίησης της διαµονής της στη χώρα,
λόγω διαδοχικών απωλειών µελών της άµεσης και ευρύτερης οικογένειάς της.
Ο Συνήγορος, µε την παρέµβασή του, διασφάλισε αρχικά τη συνέχιση της οµαλής
σχολικής φοίτησης της ανήλικης και της αδιάλειπτης φροντίδας και φιλοξενίας της
από ενήλικα άτοµα του οικείου φιλικού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, µε στόχο την
έκδοση των νοµιµοποιητικών εγγράφων και την πιστοποίηση της πολωνικής
ιθαγένειας της ανήλικης, ο Συνήγορος ήρθε σε επικοινωνία µε εµπλεκόµενους φορείς
και υπηρεσίες, όπως το µαιευτήριο όπου γεννήθηκε η ανήλικη, το ληξιαρχείο
Αθηνών, τις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όπου
φοίτησε, το προξενείο της Πολωνικής ∆ηµοκρατίας στην Αθήνα και τον Πολωνό
Συνήγορο του Παιδιού, ο οποίος συνάντησε τη µαθήτρια κατά την διάρκεια
επίσκεψής του στην Ελλάδα.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, µε τη συνεργασία του γραφείου Νοµικής
Συµβουλευτικής και Υποστήριξης Ανηλίκων της Νοµικής Σχολής Αθηνών, έλαβε
χώρα η ορθή εγγραφή του πλήρους ονόµατος της µαθήτριας στην αρµόδια
ληξιαρχική αρχή, και έπειτα συστηµατική αναζήτηση των ριζών της ανήλικης στη
χώρα καταγωγής, από όπου και πιστοποιήθηκε η πολωνική της ιθαγένεια, µε τη
συνδροµή και του οµολόγου Πολωνού Συνηγόρου του Παιδιού. Ακολούθησε η
έκδοση προσωρινού και εν συνεχεία 10ετούς διαβατηρίου.
Η ενήλικη πλέον µαθήτρια ενηµέρωσε τον Συνήγορο ότι άµεσα ολοκληρώνεται και η
νοµιµοποίηση της παραµονής της ως πολίτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Ελλάδα.
Η υπόθεση αναδεικνύει τις ελλείψεις στο πεδίο της ενηµέρωσης και συστηµατικής
καταγραφής τέκνων υπηκόων αλλοδαπής καταγωγής, την απουσία νοµοθετηµάτων
για την εξω-ιδρυµατική φιλοξενία, προστασία και φροντίδα (κηδεµονία-επιτροπεία)
ανηλίκων στο όριο της ενηλικίωσης, καθώς και την ανάγκη συντονισµού φορέων και
υπηρεσιών της πολιτείας, µε στόχο τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των ανηλίκων,
κυρίως αυτών που ανήκουν σε ειδικές οµάδες ή αποτελούν σε ατοµικό επίπεδο
εξαιρετικές περιπτώσεις.
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