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Προς :  1. Περιφέρειες της χώρας 

                 Δ/νσεις Αλλοδαπών και  

                 Μετανάστευσης( με την 

                 παράκληση να κοινοποιηθεί  

                 άμεσα στους ΟΤΑ Α’ 

                 βαθμού) 

             2. Νομαρχιακές Αυτ/σεις 

                  Δ/νσεις Εργασίας 

                        

 

 

ΘΕΜΑ : Υποβολή πλαστών δικαιολογητικών 

 

 Σε συνέχεια ερωτημάτων αναφορικά με περιπτώσεις υποβολής πλαστών 

δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων πλαστών αδειών εργασίας για τη χορήγηση 

αδειών εργασίας και διαμονής σας γνωρίζουμε τα εξής: 

  Στην  αριθ. πρωτ. 19470/20.10.05 (αριθμός 30) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, 

αναφέραμε ότι «Υπήκοοι τρίτων χωρών που ζήτησαν ανανέωση της άδειας διαμονής 

τους για την οποία ανέκυψε θέμα κατάθεσης πλαστών δικαιολογητικών, εφόσον η 

σχετική υπόθεση έχει αποσταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και εκκρεμεί, δηλαδή δεν 

έχει εκδοθεί σχετική καταδικαστική απόφαση, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις 

της παραγράφου 10 του άρθρου 91 και εφόσον μεταγενέστερα, από την σχετική 

δικαστική απόφαση  προκύψει υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, οι άδειες διαμονής  

θα ανακαλούνται. 

Σε περίπτωση που οι υπήκοοι τρίτης χώρας δεν κριθούν υπαίτιοι των πράξεων 

για την τέλεση των οποίων παραπέμπονται στον εισαγγελέα, μετά την έκδοση της 

δικαστικής απόφασης, θα υποχρεωθούν σε αντικατάσταση των κριθέντων ως 

πλαστών δικαιολογητικών τα οποία είχαν προσκομίσει» 

 Εντούτοις, θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινίσουμε ότι τα παραπάνω 

αναφερόμενα αφορούν σε υποβληθέντα πλαστά δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

την έκδοση των αδειών εργασίας και διαμονής  και σε καμία περίπτωση στην 

υποβολή πλαστών πρωτογενών εγγράφων. 

 Ως πρωτογενή, νοούνται τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υπηκόου τρίτης 

χώρας (άδεια διαμονής, άδεια εργασίας, διαβατήριο), η πλαστότητα των οποίων είναι 

βεβαία και είτε πιστοποιείται από την δημόσια υπηρεσία που εμφανίζεται ότι εξέδωσε 

τη σχετική πράξη, είτε από άλλη δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την 

πιστοποίηση της πλαστότητας. 

Βάσει των παραπάνω, θεωρούμε ότι όταν το δικαίωμα χορήγησης άδειας 

διαμονής ή άδειας εργασίας, θεμελιώνεται σε προαπαιτούμενη πράξη η οποία εν 

προκειμένω είναι  ανύπαρκτη και αποκλείεται  να υποκατασταθεί μεταγενέστερα  από 

έτερο έγγραφο, δεν τίθεται θέμα χορήγησης αυτής, ανεξαρτήτως της έκβασης της 

ποινικής διαδικασίας, δεδομένου ότι εξ’ αιτίας  της  έλλειψης του  στοιχείου αυτού, 

ανακύπτει ζήτημα νόμιμης  διαμονής  του  υπηκόου  τρίτης χώρας και συνακόλουθα, 
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βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 3386/05, η διοίκηση υποχρεούται να μην 

εξυπηρετεί τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι στερούνται νομιμοποιητικών 

εγγράφων. 

Στις περιπτώσεις αυτές κρίνουμε ότι τα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να 

απορρίπτονται και να ανακαλούνται τυχόν διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί 

στηριζόμενες επ’αυτών. 

Αντίθετα, σε περιπτώσεις που υποβάλλονται  πλαστά δικαιολογητικά, τα 

οποία δεν αφορούν στοιχεία ταυτότητας ή νομιμότητας της διαμονής των υπηκόων 

τρίτων χωρών (π.χ. ένσημα, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης επί των οποίων 

έχουν τεθεί πλαστές σφραγίδες επικύρωσης κ.λ.π.) και τα οποία μπορούν να 

αντικατασταθούν από γνήσια, θεωρούμε, υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 

75 του ν. 3386/05 και λαμβανομένου υπόψη σε κάθε περίπτωση του τεκμηρίου της 

αθωότητας, ότι θα πρέπει να ακολουθούνται τα αναφερόμενα στην παραπάνω 

εγκύκλιό μας, με την διαφορά ότι το κριθέν ως πλαστό δικαιολογητικό θα 

αντικαθίσταται πριν την έκδοση της διοικητικής πράξης, προκειμένου ο φάκελος να 

είναι πλήρης και κατ’ουσίαν  θα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου κατά το 

μέρος που αφορά την  διαπίστωση ή μη  της υπαιτιότητας του υπηκόου τρίτης χώρας. 

 Σημειώνουμε ωστόσο, ότι εάν πριν από την πλαστή άδεια εργασίας ο υπήκοος 

τρίτης χώρας κατείχε άδεια διαμονής (π.χ. πράσινη κάρτα ή άδεια διαμονής 

εκδοθείσα συνεπεία έκδοσης άδειας εργασίας) και η ισχύς της έχει παραταθεί μέχρι 

30.4.2006, για λόγους χρηστής διοίκησης, ιδίως σε περιπτώσεις που για την έκδοση 

της πλαστής άδειας εργασίας είχαν υποβληθεί νόμιμα δικαιολογητικά, θα πρέπει να 

δοθεί στον υπήκοο τρίτης χώρας η δυνατότητα χορήγησης αρχικής άδειας εργασίας ή 

ανανέωσης της αρχικής εφόσον αυτή ήταν νόμιμη, βάσει των διατάξεων της 

παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 και σε περίπτωση που ο εν λόγω κριθεί 

υπαίτιος για την προσκόμιση πρωτογενούς πλαστού δικαιολογητικού, να ανακληθεί η 

άδεια διαμονής του. Είναι αυτονόητο, ότι η δυνατότητα χρήσης της παραγράφου 10 

του άρθρου 91 δε μπορεί να υπερβεί την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της 

(30.4.2006). 

 

                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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5. Συνήγορο του Πολίτη 
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