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Κυρία …..
153 41 ΑΘΗΝΑ
Αγαπητή Κυρία,
Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο Συνήγορο του Πολίτη υποβάλλοντας
την υπ΄ αριθμ. πρωτ.**** αναφορά σας, σχετικά με το ζήτημα επιβολής σε σας προστίμων, από τη
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών, λόγω μη εμπρόθεσμης δήλωσης αλλαγής του
διαβατηρίου σας, καθώς και, της οικογενειακής σας κατάστασης
Πιο συγκεκριμένα, όπως σας ενημερώσαμε και τηλεφωνικώς, με την τροποποίηση της
παραγ. 2 του άρθρου 73 του ν.3386/2005 με το άρθρο 40 περ. γ του νόμου 3731/2008, δεν
υποχρεούστε να πληρώσετε το πρόστιμο που σας επιβλήθηκε λόγω μη εμπρόθεσμης (εντός μηνός
από την αλλαγή) δήλωσης ανανέωσης διαβατηρίου σας: σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, « Οι
παραπάνω δηλώσεις γίνονται μέσα σε δύο μήνες αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός, πλην της
περίπτωσης ανανέωσης του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι και την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής και της δήλωσης γέννησης τέκνου…».
Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου (40 του ν.3731) «Υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων της περίπτωσης γ’ της

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν βεβαιωθέντα

πρόστιμα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., λόγω μη εμπρόθεσμης δήλωσης, στην οικεία υπηρεσία της
Περιφέρειας, των μεταβολών που αφορούν στην ανανέωση διαβατηρίου, διαγράφονται με ατομικά
φύλλα έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας κατά τη διάταξη του
άρθρου 98 του π.δ.16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.)
Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι, η προαναφερόμενη ευμενής για την υπόθεσή σας
τροποποίηση δεν επηρεάζει την υποχρέωση δήλωσης μεταβολής των άλλων γεγονότων της
προσωπικής σας κατάστασης, όπως αυτό του θανάτου του συζύγου σας, πόσο μάλλον όταν το
γεγονός αυτό επενεργεί στο τύπο της άδειας διαμονής που εν συνεχεία θα σας χορηγηθεί (λ.χ. ως
χήρα Έλληνα αντί συζύγου Έλληνα). Το πρόστιμο αυτό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει
να καταβληθεί.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο Συνήγορος του Πολίτη οφείλει να περιορίζει την
παρέμβασή του στο πλαίσιο των κατά τον νόμο 3094/2003 αρμοδιοτήτων του, στις οποίες
περιλαμβάνεται και η «.. τήρηση της νομιμότητας» (άρθρο 1 του ν.3094/2003), στο στάδιο αυτό

ολοκληρώνουμε τη διερεύνηση της υπόθεσής σας και θέτουμε την αναφορά σας τίθεται στο
αρχείο. Εφόσον κρίνετε ότι μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι στο μέλλον για οποιοδήποτε
θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αρχής, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στον Συνήγορο του
Πολίτη υποβάλλοντας νέα αναφορά.
Με τιμή,

Ανδρέας Τάκης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

