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Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υποβολή πλαστών θεωρήσεων και 

διαβατηρίων». 

 

Όπως είναι γνωστό, στην υπ.αριθμ.30/05 εγκύκλιό μας ορίζεται ότι σε περιπτώσεις που υπήκοοι 

τρίτης χώρας προσκομίσουν ως αποδεικτικό στοιχείο διαμονής στη χώρα μέχρι την 31.12.2004, για 

την υπαγωγή τους στην παρ.11 του άρθρου 91 του ν.3386/05,  διαβατήριο, το οποίο έχει εκδοθεί 

από αλλοδαπή προξενική αρχή στην Ελλάδα μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, τούτο 

λειτουργεί ισοδύναμα με την θεώρηση εισόδου. 

 

Ωστόσο, όπως σας γνωρίσαμε με το ΑΠ 23128/27.12.05 έγγραφό μας, το οποίο σας διαβιβάσαμε 

με το ΑΠ 24962/30.12.05 σχετικό, η επίθεση πρόσθετης σφραγίδας σε μεταγενέστερο χρόνο από 

την ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου σχετικά με τον τόπο έκδοσης αυτού δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτή στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05. 

 

Επίσης, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα αύξηση των πλαστών 

δικαιολογητικών, ιδίως για τη νομιμοποίηση βάσει των διατάξεων της παρ.11 του άρθ.91 του 

ν.3386/05, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

Αιτήματα ελέγχου γνησιότητας θεωρήσεων θα πρέπει να αποστέλονται απευθείας προς τις 

διπλωματικές και προξενικές μας αρχές χωρίς τη διαμεσολάβηση του Υπ.Εξωτερικών, για λόγους 

ταχύτητας και αποσυμφόρησης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 

 

Τα αιτήματα ελέγχου γνησιότητας διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από τις αλλοδαπές προξενικές 

αρχές στην Ελλάδα θα πρέπει να αποστέλονται στην Γ4 Δ/νση ΔΕΥ και Σένγκεν του 

Υπ.Εξωτερικών, όχι όμως τα διαβατήρια πάνω στα οποία έχει τεθεί μεταγενέστερα σχετική 

σφραγίδα και εμπίπτουν στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας.  
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Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές σας, με 

παράλληλη ενημέρωση των Ο.Τ.Α. χωρικής σας αρμοδιότητας. 
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