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Ι Ιστορικό της Υπόθεσης
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εξέτασε

αναφορές

αλλοδαπών τρίτων χωρών, σχετικά με την εμπλοκή που είχε σημειωθεί στη διαδικασία
επιστροφής στις ενδιαφερόμενες καταβληθέντων παραβόλων τύπου Β΄, για την έκδοση
διαμονής αορίστου διάρκειας, στον Δήμο Κηφισιάς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το περιεχόμενο των ανωτέρω αναφορών, οι εν λόγω
αλλοδαπές είχαν υποβάλει αίτηση προς την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής για χορήγηση άδειας διαμονής αορίστου χρόνου,
καταβάλλοντας παράλληλα στον Δήμο Κηφισιάς το προβλεπόμενο παράβολο των 900
ευρώ. Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν εγγράφως από την ίδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης ότι δεν θεμελιώνουν, σύμφωνα με τον νόμο, δικαίωμα χορήγησης άδειας
διαμονής αόριστης διάρκειας. Τους επιστράφηκαν λοιπόν τα διπλότυπα είσπραξης τύπου Β΄,
προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαμονής για άλλο νόμιμο λόγο,
ενώ παράλληλα τους υπεδείχθη να προσέλθουν προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή
του παραβόλου των 900 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 3386, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 1
του ν. 3536/2007.
Οι ανωτέρω αλλοδαπές, πράγματι, προσήλθαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, από
όπου ενημερώθηκαν ότι η επιστροφή αυτή δεν είναι δυνατή χωρίς την προσκόμιση
πρακτικού επιστροφής από την Αρχή η οποία εξέδωσε τα διπλότυπα τύπου Β΄, η οποία,
όπως αναφέρθηκε, είναι ο Δήμος Κηφισιάς. Το πρακτικό αυτό, μεταξύ άλλων στοιχείων,
πρέπει να περιλαμβάνει και μνεία για τον αριθμό διπλοτύπου τύπου Α΄ με βάση το οποίο
κανονικά, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, εισέρχονται προς τις Δ.Ο.Υ. οι
εισπράξεις αυτές από τους Ο.Τ.Α.
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Εντούτοις, ο Δήμος Κηφισιάς αδυνατούσε να συντάξει παρόμοιο πρακτικό, δεδομένου
ότι ο εντεταλμένος υπάλληλος- δημόσιος υπόλογος, ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα
εισέπραττε τα χρήματα των παραβόλων από τον Δήμο Κηφισιάς παραδίδοντας διπλότυπο
είσπραξης τύπου Β΄ στους αλλοδαπούς, παρέλειπε στη συνέχεια να καταθέτει αυτά τα
χρηματικά ποσά στη Δ.Ο.Υ., ως όφειλε και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
83 του Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Ο.Υ, οπότε εξέλειπαν παντελώς τα διπλότυπα είσπραξης
τύπου Α΄, τα οποία κανονικά εκδίδονται από την αρμόδια ΔΟΥ, προς αντικατάσταση των
διπλοτύπων τύπου Β΄.
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής του προσπάθειας
απέστειλε προς την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών (16η Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων) το με αρ. πρωτ. 124876/18848/6.7.20210 έγγραφο του, κοινοποιώντας το
παράλληλα στη νυν Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής. Με το εν
λόγω έγγραφο, επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, την έλλειψη οποιασδήποτε υπαιτιότητας των
ενδιαφερομένων αλλοδαπών στην εμπλοκή που είχε σημειωθεί, καθώς δεν ήταν δυνατόν να
μετακυλισθεί η ευθύνη παράνομων πράξεων και παραλείψεων που διενεργήθηκαν σε βάρος
του δημοσίου, στους πολίτες, επισημάνθηκε η υποχρέωση των αρμοδίων υπηρεσιών να
ανευρεθεί τρόπος ικανοποίησης του αιτήματος των αλλοδαπών, περί επιστροφής των
παραβόλων που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως από το δημόσιο.
ΙΙ Ανταπόκριση της Διοίκησης
Το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ήταν και ο άμεσος αποδέκτης του εγγράφου του
Συνηγόρου του Πολίτη, με το με αρ. πρωτ.1110488/ΕΞ/19/0016/26.8.2010 έγγραφο,
απάντησε ότι «εφόσον τα εν λόγω χρηματικά ποσά ουδέποτε εισήλθαν στον κρατικό
προϋπολογισμό, μέσω ΔΟΥ, η ΔΟΥ αδυνατεί να προβεί στην επιστροφή αυτών». Παράλληλα,
υπέδειξε το Υπουργείο Εσωτερικών, ως αρμόδιο για τη διευθέτηση του ζητήματος.
Στη συνέχεια, κατόπιν τηλεφωνικών επικοινωνιών του Συνηγόρου του Πολίτη με τους
αρμοδίους υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής
Γραμματείας

Πληθυσμού

και

Κοινωνικής

Συνοχής,

λάβαμε

το

με

αρ.

πρωτ.

24376/5188/28.2.2011 έγγραφο, στο οποίο προβλέπεται η χρήση του εν λόγω παραβόλου σε
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μελλοντική αίτηση των ενδιαφερομένων για χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.

