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Θέµα: Πρόστιµα σε βάρος αλλοδαπών για αµέλεια δήλωσης συµβάντων του άρθρου 73 § 2
του Ν. 3386/52005
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2007, έλαβε σηµαντικό
αριθµό αναφορών αλλοδαπών σχετικά µε την επιβολή προστίµων σε αυτούς, λόγω της αµέλειας
τους να δηλώσουν την αλλαγή στοιχείων ή γεγονότων που τους αφορούν, όπως αλλαγή κατοικίας,
µεταβολή αστικής κατάστασης και διαβατηρίου, απώλεια άδειας διαµονής αλλαγή εργοδότη και
καταγγελία σύµβασης εργασίας, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας του ενός µήνα από την
τέλεση του επίµαχου συµβάντος.
Η Αρχή µας, εκτιµώντας ότι η εφαρµογή της εν λόγω κύρωσης θα δηµιουργούσε εύλογα
προβλήµατα στην εµπιστοσύνη των διοικουµένων προς τη ∆ιοίκηση, δεδοµένων των σοβαρών
δυσλειτουργιών που παρουσιάζει η διαδικασία νοµιµοποίησης διαµονής των αλλοδαπών στη χώρα,
στις νοµοθετικές προτάσεις, που περιλαµβάνονται στην Ετήσια Έκθεσή της του έτους 2007 προς
τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, συνέστησε την κατάργηση της προθεσµία του ενός
µηνός και την αντικατάσταση της µε την υποχρέωση δήλωσης του συµβάντος εντός της διάρκειας
της άδειας διαµονής του ενδιαφερόµενου αλλοδαπού (βλ. σελ. 217 Ετήσιας Έκθεσης 2007).
Καθώς ο Συνήγορος του Πολίτη συνέχισε να λαµβάνει αναφορές µε το προαναφερόµενο
περιεχόµενο απέστειλε το µε Α.Π.: 17102.2.1/11.11.2007 εγγράφου προς την υπηρεσία σας, το
οποίο απαντήθηκε µε το µε Α.Π.: 25028/07/08.02.2008 έγγραφο σας. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η
Αρχή µας συνεχίζει να λαµβάνει σηµαντικό αριθµό αναφορών σχετικά µε το εν λόγω θέµα και
µάλιστα υποθέσεων που στο ίδιο πρόσωπο έχουν επιβληθεί πολλαπλά πρόστιµα, ένα για κάθε
συµβάν που ο ενδιαφερόµενος αµέλησε να δηλώσει, κρίνει σκόπιµο και κρίσιµο για την αρχή της
χρηστής διοίκησης, που πρέπει να διέπει τη δράση της ∆ιοίκησης, να επανέλθει στη
διαµεσολαβητική της πρωτοβουλία.
Το θεσµικό πλαίσιο

Σύµφωνα µε τα άρθρα 11 § και 12 § 1 του Ν. 3386/2005: «Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και
ανανέωση των αδειών διαµονής κατατίθενται στο δήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή
διαµονής του αιτούντος. Οι δήµοι και οι κοινότητες ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και
διαβιβάζουν το σχετικό φάκελο στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας, το αργότερο
εντός δεκαπέντε ηµερών, αφότου υποβληθούν» & «Η σχετική απόφαση εκδίδεται από την Περιφέρεια
µέσα σε δύο µήνες από την περιέλευση σε αυτήν του συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών».
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 73 § 2 του Ν. 3386/2007: « Ο υπήκοος τρίτης χώρας,
κατά τη διάρκεια της διαµονής του στην Ελλάδα, υποχρεούται να δηλώσει στις αρµόδιες Υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης: α. Κάθε µεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του, β. Κάθε
µεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή
ακύρωση γάµου ή τη γέννηση τέκνου, γ. Την απώλεια ή ανανέωση ή µεταβολή του διαβατηρίου του ή
άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, δ. Την απώλεια της άδειας διαµονής του, ε. Κάθε µεταβολή στο
πρόσωπο του εργοδότη και στο είδος της απασχόλησης, στ. Την καταγγελία της σύµβασης εργασίας.
Ειδικά, η µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας γνωστοποιείται και στο οικείο αστυνοµικό τµήµα. Οι
παραπάνω δηλώσεις γίνονται µέσα σε ένα µήνα αφότου συµβεί το αντίστοιχο γεγονός».
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 87 § 4 εδ. β’ του Ν. 3386/2007, όπως αντικαταστάθηκε αρχικά µε
το άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3536/2007 και στη συνέχεια µε το άρθρο 28 παρ.6 του Ν.3613/2007
(ΦΕΚ Α 263/23.11.2007): :"Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιµο
ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ και πεντακοσίων ευρώ σε περίπτωση υποτροπής".
Το πρόβληµα – Εκτιµήσεις της Αρχής
Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων διατάξεων έχουν επιβληθεί µεγάλος αριθµός
προστίµων, όπου και όταν γίνει αντιληπτή η αµέλεια δήλωσης του ενδιαφεροµένου από τη
∆ιοίκηση. Τα πρόστιµα αυτά, καθώς συχνά ενδέχεται να αφορούν αµέλεια δήλωσης περισσότερων
του ενός προσώπου της ίδιας πυρηνικής οικογένειας ή αµέλεια δήλωσης περισσότερων συµβάντων
σωρεύονται πολλαπλασιαστικά, µε αποτέλεσµα το σύνολό τους να είναι εξαιρετικά υψηλό για τον
µέσο αλλοδαπό. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η υποχρέωση δήλωσης των επίµαχων συµβάντων, που
καταρχήν αποσκοπεί στην τακτοποίηση της διαβίωσης του αλλοδαπού πληθυσµού και στη
διασφάλιση της νοµιµότητας διαµονής του, µετατρέπεται ουσιαστικά σε ένα σοβαρό εµπόδιο για τη
συνέχιση της νόµιµης διαµονής του στη χώρα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, έχοντας αποκτήσει σοβαρή εµπειρία από τη χρόνια ενασχόληση
του µε τα προβλήµατα της διαδικασίας νοµιµοποίησης διαµονής αλλοδαπών, έχει επανειληµµένως
διαπιστώσει, ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα της εν λόγω διαδικασίας, την
καταγγελλόµενη και από τους αναφεροµένους, ελλιπέστατη ενηµέρωση της ∆ιοίκησης προς τους
αλλοδαπούς σχετικά µε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους. Για τον λόγο αυτόν έχει κατά το
παρελθόν προτείνει διάφορα µέτρα ενηµέρωσής τους, ένα από τα οποία είναι και η απόφαση
χορήγησης της άδειας διαµονής αλλοδαπού που παραδίδεται στους ενδιαφερόµενους να
συνοδεύεται από έναν σύντοµο οδηγό υποχρεώσεων αλλοδαπού.
Επιπρόσθετα, η Αρχή µας αρκετές φορές έχει διαπιστώσει ελλιπή γνώση των σχετικών
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων από τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι επιφορτισµένα
µε το έργο της άµεσης συναλλαγής της ∆ιοίκησης µε τον αλλοδαπό πληθυσµό. Για τον λόγο αυτό
δεν θεωρεί εξαρχής αβάσιµες ορισµένες αναφορές αλλοδαπών που ισχυρίζονται ότι επιχείρησαν να
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δηλώσουν τα επίµαχα συµβάντα στις υπηρεσίες των αρµόδιων δήµων, αλλά αυτές τους απέτρεψαν
και τους συνέστησαν να τα δηλώσουν κατά την αίτηση ανανέωσης της άδειας διαµονής τους.
Μάλιστα, σε λίγες περιπτώσεις και οι υπηρεσίες των δήµων έχουν δεχθεί ότι παρείχαν την
εσφαλµένη αυτή ενηµέρωση στους ενδιαφερόµενους. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις οι ενδιαφερόµενοι
έχουν µεν δηλώσει το συµβάν στην αρµόδια για αυτό υπηρεσία του δήµου (λ.χ. τέλεση γάµου ή
γέννηση τέκνου στην Ελλάδα), ωστόσο δεν τους επεσηµάνθη η προσοχή από αυτήν στο ότι το ίδιο
γεγονός θα έπρεπε να δηλωθεί και στην υπηρεσία αλλοδαπών του ίδιου δήµου. Σε κάθε περίπτωση
ο συνδυασµός άγνοιας και ευάλωτης θέσης της πληθυσµιακής οµάδας των αλλοδαπών φαίνεται να
έχουν καταστήσει την υποχρέωση έγκαιρης δήλωσης των µεταβολών των επίµαχων συµβάντων σε
µια οικονοµική «παγίδα» για τους εµπλεκόµενους αλλοδαπούς, που ενδέχεται να τους οδηγήσει
ακόµη και σε έκπτωση από το καθεστώς νόµιµης διαµονής τους. Με τον τρόπο αυτό η εν λόγω
υποχρέωση φαίνεται να αποσκοπεί µάλλον στόχους δηµοσιονοµικού χαρακτήρα (είσπραξη εσόδων
από τα επιβαλλόµενα πρόστιµα).
Περαιτέρω, λόγω του µεγάλου όγκου συναλλασσόµενου κοινού, συνήθως η πρόσβαση στις
υπηρεσίες αλλοδαπών των δήµων είναι δυσχερής, αφορά τα στοιχειώδη (αίτηση ανανέωση άδειας
διαµονής) και σε καµία περίπτωση δεν διευκολύνει άλλες δευτερεύουσες συναλλαγές που άπτονται
της κύριας διαδικασίας έκδοσης άδειας διαµονής, όπως είναι η ενηµέρωση σχετικά µε τις
υποχρεώσεις των ενδιαφεροµένων ή η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί στις περιπτώσεις
που κάποιο δεδοµένο της κατάστασης των ενδιαφεροµένων µεταβληθεί, ικανή όµως να επιφέρει
σοβαρά έσοδα στον κρατικό προϋπολογισµό.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επί χρόνια διαπιστώνει τις σοβαρές δυσλειτουργίες που
παρατηρούνται στο σύστηµα διεκπεραίωσης των αιτηµάτων χορήγησης αδειών διαµονής
αλλοδαπών, βασικό αποτέλεσµα των οποίων είναι η σοβαρή καθυστέρηση έκδοσης των σχετικών
αποφάσεων. Οι καθυστερήσεις αυτές δεν υπερβαίνουν µόνο τις οριζόµενες προθεσµίες, αλλά
συνήθως και την έννοια του ευλόγου χρόνου εντός του οποίου θα πρέπει να ενεργεί η ∆ιοίκηση.
∆εδοµένων των διοικητικών δυσλειτουργιών που παρατηρούνται στη διαδικασία χορήγησης
αδειών διαµονής και της έλλειψης ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων για τις υποχρεώσεις τους, η
επιµονή της ∆ιοίκησης στην απαρέγκλιτη επιβολή των οριζόµενων κυρώσεων µπορεί να εκληφθεί,
εσφαλµένα, όχι ως ενέργεια τακτοποίησης της διαβίωσης του αλλοδαπού πληθυσµού στη χώρα,
αλλά ως µια έντονα αυστηρή και περιοριστική στάση της έναντι του πληθυσµού αυτού.
Ασφαλώς, βάσει του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας οι προθεσµίες είναι καταρχήν
δεσµευτικές για τους διοικούµενους και ενδεικτικές για τη ∆ιοίκηση. Ωστόσο, στην περίπτωση της
επιβολής των προστίµων λόγω αµέλειας εµπρόθεσµης δήλωσης, διαφαίνεται µια απόκλιση από το
πνεύµα της χρηστής και επιεικούς διοίκησης, καθώς η τήρηση της νοµιµότητας απασχολεί τη
∆ιοίκηση µόνο κατά τον έλεγχο των πράξεων των διοικούµενων.
Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη, θεωρεί ότι η συνέχιση της
προβλεπόµενης διαδικασίας επιβολής προστίµων ενέχει σοβαρό κίνδυνο να τραυµατίσει περαιτέρω
την εµπιστοσύνη του αλλοδαπού πληθυσµού προς την Ελληνική ∆ιοίκηση και τη διαδικασία
νοµιµοποίησης του στη χώρα και για τον λόγο αυτόν προτείνει:
α) να καταργηθεί η προθεσµία του ενός µήνα για την δήλωση των συµβάντων του άρθρου 73 § 2
του Ν. 3386/2005. Ως προθεσµία για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης να τεθεί η
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προθεσµία ανανέωσης της άδειας διαµονής του ενδιαφερόµενου, κατά την ισχύ της οποίας
τελέστηκαν τα προς δήλωση συµβάντα,
β) να επιβάλλεται ένα και το αυτό πρόστιµο ανεξαρτήτως των συµβάντων που ο ενδιαφερόµενος
αµέλησε να δηλώσει,
γ) οι ανήλικοι αλλοδαποί να µην υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση και κατά συνέπεια να µην
επιβάλλονται πρόστιµα σε βάρος τους,
δ) ο αλλοδαπός πληθυσµός να ενηµερώνεται σε κάθε ανανέωση της άδειας διαµονής του σχετικά
µε τις υποχρεώσεις που γεννά η παραµονή του στη χώρα. Ένας σύντοµος κατάλογος υποχρεώσεων
να συνοδεύει απαραιτήτως την απόφαση χορήγησης άδειας διαµονής, η οποία παραδίδεται στον
ενδιαφερόµενο.
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις σχετικές σας απόψεις και ενέργειες.
Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε
διευκρίνιση.
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