
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδ*ο νόμον "Είσοδος - έξοδος, παραμονή, ερ
γοαία. αττέλοση αλλοδαπών και διοδικοσία αναγνώρισης 
αλλοδαπών προσφύγων"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Με το ν. 4310/1929 ρυθμίζονται τα της παραμονής, 
κίνησης, αστυνομικού ελέγχου και απελάσεων των αλλοδα
πών. Προ πολλού χρόνου έχει επισημανθεί ότι ο ανωτέρω 
νόμος, με τον οποίο για 60 ολόκληρα χρόνια καλύπτεται 
το υπό κρίση αντικείμενο, χρήζει αντικατάστασης, ώστε να 
ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στη σύγχρονη πραγ
ματικότητα, όπου το θέμα των αλλοδαπών έχει αναχθεί σε 
πρόβλημα πρώτης σειράς για πολλές Ευρωπαϊκές Χώρες.

2. Στη Χώρα μας το πρόβλημα τούτο είναι ακόμη οξύτερο, 
δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης, των κοινωνικοπο- 
λιτικών συστημάτων που επικρατούν στο γειτονικό της χώρο 
και της ιδιομορφίας των συνόρων της γενικότερα. Είναι σε 
όλους γνωστό ότι ο ελληνικός χώρος προσφέρεται σε 
πολλούς για να θέσουν πόδα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 
δυτικό χώρο. Η είσοδος της Χώρας μας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες λειτούργησε ως παράγων αφύπνισης της επι
θυμίας και του ενδιαφέροντος των αλλοδαπών τρίτων 
χωρών να μπορέσουν να εγκατασταθούν είτε στην Ελλάδα, 
είτε σε κάποια άλλη χώρα της Ε.Ο.Κ., μέσω αυτής. Ξαφνικό 
ο ελληνικός Χώρος άρχισε να κατακλύζεται από αλλοδα
πούς, οι οποίοι εισερχόμενος παραμένοντες και εργαζόμε
νοι παράνομα δημιουργούν τεράστια κοινωνικά προβλήματα 
ττο κράτος, ενώ αναπόφευκτα τα δικά τους προβλήματα 
προσπαθούν να τα επιλύσουν επιδιδόμενοι στην εγκλημα
τικότητα γενικά (ναρκωτικά, ληστείες, κλοπές κ.λπ.).

3. Ενόψη των ανωτέρω κρίνεται επιτακτική ανάγκη το 
Κράτος να αποκτήσει ένα νέο νόμο εναρμονισμένο προς 
ις νομοθεσίες των άλλων Κρατών Μελών της Ε.Ο.Κ., ώστε 
α δυνηθεί να ανταπεξέλθει στα προαναφερθέντα προβλή- 
ατα, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες τάσεις μετανά- 
τευσης που διαμορφώνονται στον ευρύτερο χώρο που 
είται η Χώρα μας, την ανάγκη καταπολέμησης της 
αθρομετανάστευσης της περιοχής μας και τις εξελίξεις 
ανω στο θέμα αυτό στα κοινοτικά πλαίσια και ά εκείνα 
πυ Συμβουλίου της Ευρώπης.

4 Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, επιδιώκει να τονώσει 
-> ρόλο της νόμιμης παρουσίας του αλλοδαπού στην 
λληνική Επικράτεια, καθιστώντας απαράδεκτη τη συναλ- 
πγη των παρανόμων διαβιουντων ά αυτήν, με οποιαδήποτε 
πατιχή υπηρεσία. Γίνεται προσπάθεια να παταχθεί η 
-ΐθρομετανάστευση με την ίδρυση ειδικών μονάδων επιτή- 
ίσης των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων και των ακτών, 
εσπίζονται ποινικές κυρώσεις για αυτούς οι οποίοι μετα- 
ερουν λαθρομετανάστες, καθώς και για όσους μεσολαβούν 
"ήν έκδοση διαβατηρίων κΑπ. με ανακριβή πιστοποιητικά 
οαφεία ταξιδίων - μετανάστευσης κ.λπ.). Προβλέπεται η 
νταξη καταλόγου ανεπιθύμητων αλλοδαπών, εναρμονιζό
νοι στο σημείο αυτό με το κοινοτικό δίκαιο. Τέλος με το 
ο νόμο χαράσσεται η γενική κατεύθυνση επάνω στα 
ματα των αλλοδαπών, ενώ για τα ειδικότερα θέματα 
όεται η ευχέρεια στους καθ' ύλην αρμόδιους υπουργούς, 
προσαρμόζουν κάθε φορά τις διατάξεις που αναφέρονται 
αυτά με τη σύγχρονη πραγματικότητα, δεδομένου όπ με 
ρυθμό που μεταβάλλεται αυτή και της οποίας γινόμαστε 

σημερινά μάρτυρες, ύστερα από λίγα χρόνια θα έπρεπε 
αναζητήσουμε νέο πάλι νόμο για τους αλλοδαπούς.

5. Ειδικότερα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμί- 
■ται:
-το άρθρο 1 δίδεται η έννοια των όρων αλλοδαπός και

ανιθαγενής, ενώ εμμέσως προκύπτει η έννοια του όρου 
ημεδαπός

Με το άρθρο 2 εκφράζεται επιφύλαξη όσον αφορά την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος σχεδίου ετπ 
προσώπων των οποίων η είσοδος, έξοδος κΑπ. στο 
ελληνικό έδαφος ρυθμίζεται από το κοινοτικό δίκαιο.

Με το άρθρο 3 ορίζεται μέοω ποιων σημείων των συνόρων 
θα γίνεται η διάβαση αυτών. Τα σημεία αυτά (αερολιμένες, 
λιμένες, χερσαία σύνορα) καθορίζονται με προεδρικό διά
ταγμα, που εκ δίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερι
κών, Εθνικής Αμυνας, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

Με το άρθρο 4 προβλέπεται υποχρεωτικός αστυνομικός 
έλεγχος κάθε ατόμου που εισέρχεται ή εξέρχεται από το 
ελληνικό έδαφος. Ο έλεγχος αυτός ανήκει αποκλειστικά 
στον υπουργό Δημόσιας Τάξης και ενεργείται από τις κατά 
τοπον αστυνομικές υπηρεσίες. Στο ίδιο άρθρο θεσπίζεται 
το διοικητικό μέτρο της ε πονά προώθησης στη χώρα 
προέλευσης ή καταγωγής, αμέσως και με το συντομότερο 
τρόπο, των αλλοδαπών που εισέρχονται ή εξέρχονται 
παράνομα από το ελληνικό έδαφος, με απόφαση του οικείου 
διοικητή της δύναμης που διαπίστωσε την παράνομη είσοδο 
ή έξοδο, αφού προηγουμένως ο αρμόδιος εισαγγελέας 
απόσχει, με έγκριση του εισαγγελέα εφετών, από την 
ποινική δίωξη. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί 
δυνατή η εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου, ο διοικητής της 
δημόσιας δύναμης παραπέμπει τον αλλοδαπό στην αρμόδια 
διοικητική αρχή για απέλαση. Αν και η απέλαση δεν καταστεί 
δυνατή εντός τριών (3) μηνών το γεγονός αυτό αναφέρετα: 
στον αρμόδιο εισαγγελέα ο οποίος μπορεί να ανακαλέσει 
την απόφασή του για αποχή από την ποινική δίωξη, με 
έγκριση του εισαγγελέα εφετών, αν δεν παρείλθε ένα έτος 
από την παράνομη είσοδο του αλλοδαπού.

Με άλλες διατάξεις του ίδιου άρθρου:
α. Εξουσιοδοτούνται οι συναρμόδιοι υουργοί να καθορί

ζουν το αντικείμενο του διαβατηριακού ελέγχου, τον τόπο 
και χρόνο ελέγχου, όταν παρατηρείται αυξημένη συνοριακή 
κίνηση, καθώς και τα έγγραφα με τα οποία πρέπει να 
εφοδιάζονται οι έλληνες πολίτες για να εξέρχονται της 
χώρας.

β. Τιμωρείται ποινικά όποιος κατέχει παράνομα ή απο
κρύπτει η κατακρατεί ή αρνειται να παραδώσει στην Αρχή 
ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου προσώπου. Επίσης τιμωρείται 
ποινικά και διοικητικά ο υπεύθυνος γραφείου ταξιδίων ή 
οποιοσδήποτε άλλος υποβάλλει για λογαριασμό τρίτου, 
δικαιολογητικά για έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου, τα οποία 
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Με το άρθρο 5 συγκροτούνται ειδικές αστυνομικές 
ομάδες, με αποστολή την καταπολέμηση της λαθρομετα
νάστευσης στα χερσαία σύνορα της χώρας, ενώ για τις 
παράκτιες περιοχές και τα θαλάσσια σύνορα, για τον ίδιο 
σκοπό, συγκροτούνται μικτές ομάδες από αστυνομικά κα: 
λιμενικά όργανα.

Στο άρθρο 6 καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την νόμιμη 
είσοδο των αλλοδαπών στη χώρα και θεσπίζονται απαγο
ρεύσεις εισόδου και παραμονής αυτών, με σκοπό την 
προστασία της δημόσιας υγείας, δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας.

Με το άρθρο 7 αντιμετωπίζεται το θέμα της προσωρινής 
διαμονής αλλοδαπού η διάρκεια της οποίος δεν μπορεί να 
υπερβεί τους 3 μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Στην 
περίπτωση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος παρά
τασης δίδεται η δυνατότητα στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
να αρνηθεί τη χορήγηση ή Υ ανακαλέσει τη χορήγηση της 
παράτασης και να διατάξει την άμεση αναχώρηση του 
αλλοδαπού από την Ελληνική Επικράτεια.

Στο άρθρο 8 προβλέπονται οι υποχρεώσεις των αλλο
δαπών που διέρχονται από την χώρα μας (TRANSIT).

Με το άρθρο 9 απλουστεύονται οι διαδικασίες εισόδου -
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εξόδου των αλλοδαπών που επιβαίνουν πλοίων αναψυχής 
ή αεροσκαφών, ειδίχως ναυλωμένων.

Στο άρθρο 10 καταγράφονται ο* υποχρεώσεις των 
ανεπιθύμητων αλλοδαπών και προβλέπονται διοικητικές 
κυρώσεις σε βάρος των μεταφορέων.

Με το άρθρο 11 προβλέπεται η σύνταξη καταλόγου 
ανεπιθύμητων προς είσοδο αλλοδαπών και η υποχρέωση 
αυτών όπως εγκαταλείψουν τη χώρα μέσα σε τακτή 
προθεσμία.

Με τα άρθρα 12 και 13 ρυθμίζονται, αντίστοιχα, τα θέματα 
της άδειας παραμονής βραχείας διάρκειας και άδειας 
παραμονής για εργασία και θεσπίζονται προϋποθέσεις, όροι 
και διαδικασία χορήγησης, παράτασης ή ανανέωσής των.

Με το άρθρο 14 δίδεται η δυνατότητα στον αλλοδαπό 
του οποίου έχει εγκριθεί άδεια παραμονής να ζητήσει στα 
πλαίσια της οικογενειακής συνένωσης, την έλευση και 
εγκατάσταση των μελών της οικογένειάς του

Στο άρθρο 15 προβλέπονται οι προϋποθέσεις κα η 
διαδικασία χορήγησης ή ανανέωσης άδειας παραμονής 
αλλοδαπών γιο σπουδές.

Στο άρθρο 16 προβλέπεται δυνατότητα άσκησης προ
σφυγής του ενδιαφερομένου κατά της απόφασης που 
αρνειται τη χορήγηση ή ανανέωση, καθώς και την ανάκληση 
της χορηγηθείσας αδειας παραμονής και καθορίζονται οι 
συνέπειες της αποδοχής ή μη αυτής.

Με το άρθρο 17 καθιερώνεται ειδική διαδικασία για τη 
χορήγηση αδειών παραμονής ομογενών και εξουσιοδοτού
νται οι αρμόδιοι υπουργοί να καθορίσουν τις προϋποθέσεις, 
τη διάρκεια και τη διαδικασία παροχής δικαιώματος διαμονής 
και εργασίας των ομογενών.

Στα άρθρα 18, 19 και 20 προβλέπονται γενικά υποχρεώ
σεις των κατόχων αδειών παραμονής, η σκοπιμότητα 
χορήγησης και η διαδικασία για την έκδοση αυτών.

Με το άρθρο 21 καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπό, οι οποίες δεν 
τηρούνται όταν διεθνής σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και της 
χώρας ιθαγένειας του αλλοδαπού προβλέπει διαφορετικά.

Στο άρθρο 22 προβλέπεται η υποχρέωση προέγκρισης 
εισόδου αλλοδαπού για εργασία, ενώ παράλληλα καθορίζο
νται ορισμένες κατηγορίες απασχολούμενων αλλοδαπών 
που εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης.

Με το άρθρο 23 ρυθμίζονται τα της χορήγησης άδειας 
εργασίας αλλοδαπού, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι 
ορισμένης χρονικής διάρκειας για συγκεκριμένο εργοδότη, 
είδος απασχόλησης και τόπο εργασίας. Με την ίδια διάταξη 
προβλέπεται ο τρόπος ανάκλησης καθώς και η διαδικασία 
ανανέωσής της.

Με το άρθρο 24 εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Εξωτε
ρικών και Δημόσιας Τάξης όπως με προεδρικό διάταγμα 
καθορίσουν τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης αλλοδαπού 
γιο την αναγνώρισή του ως πρόσφορα, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση της Γενεύης και του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης, 
καθώς κα τον τροπο συνεργασίας και ενημέρωσης της 
'Υπατης Αρμοστιας Πρ>οσφυγων. Με την ίδια διάταξη 
εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιοι κατά περίπτωση υπουργοί για 
την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία θα 
καθορίζονται η περιίθαλψη, οι προϋποθέσεις κα η διαδικασία 
παροχής άδειας εργασίας και γενικά η επαγγελματική 
αποκατάσταση των πρχκκρύγων.

Στο άρθρο 25 καθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των 
οποίων γίνεται δεκτή η αίτηση αλλοδαπού για την αναγνώ
ρισή του ως πρόσφυγα. Με την ίδια διάταξη προβλέπεται 
η κατ' εξαφεση υποβολή αίτησης αναγνώρισης της ττρο- 
σφυγικής ιδιότητας σε αλλοδαπό που βρίσκεται εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας αν προκϋψει κίνδυνος για την ζωή 
ή την ελευθερία τους.

Με το άρ>θοο 26 προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής 
περχορχσμών σχετικά με τη διαμονή αλλοδαπών σε ορισμέ
νες περκοχές της χώρος καθώς και με την εγκατάσταση 
και άσκηση ορισμένου επαγγέλματος, όταν κρίνεται τούτο 
σκόπιμο για λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος.

Στο άρ>θρο 27, πρκ>βλέπονται οι πρχχτποθεσεις, α όροι 
και η διαδικασία απέλασης, καθώς και τα δικαιώματα του 
απελαυνόμενου, ενώ με τα άρ>θρ>α 28 και 29 καθιερώνονται 
ςκ περιπτώσεις που απαγορεύεται απέλαση και τα πρ>6σωπο 
που βαράνονται με τις δαπάνες αυτής.

Με το άρ>θρ>ο 30 θεσπίζονται ειδικές υποχρεώσεις των 
διευθυντών ξενοδοχείων παρκιθεριστικών κέντρων και λοι
πών προσώπων που παρέχουν καθ οιονδήποτε τράπο 
διαμονή σε αλλοδαπούς, ενώ με το άρ>θρ>ο 31 πρ>οβλέπονται 
cx υποχρεώσεις των υπηρεσιών και υπαλλήλων, που ασχο
λούνται με θέριατα αλλοδαπών.

Με το άοθρο 32 επιβάλλονται ειδικές υποχρεώσεις στους 
αλλοδαπούς οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα.

Με το άρθρο 33 προβλέπονται ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις σε βάρος αυτών που με οποιαδήποτε ιδιότητα 
μεταφέρουν στη χώρα αλλοδαπούς, που δεν έχουν δικαίωμα 
εισόδου, ή διευκολύνουν την παράνομη είσοδο, παρχαμονή 
ή απασχόληση αυτών στην Ελλάδα. Με τις ίδιες ποινές 
τιμωρούνται και αυτοί που μεταφέρουν στο εξωτερεκό 
πράσωπα, που δεν κατέχουν ταξιδιωτικά έγγραφα ή δεν 
έχουν υποστει τον κεκανονισμένο αστυνομικό έλεγχο, 
καθώς και εκείνοι που διευκολύνουν την παράνομη έξοδο 
οπό τη χώρ>α. Με το ίδιο άρθρο διατυπώνεται ειδική διάταξη, 
σύμφωνα με την οποία επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 
458 του Π.Κ. στους παρχιβάτες των πριοεδρεκών διαταγμά
των και αποφάσεων, που θα εκδοθούν σε εκτέλεση του 
παρόντος νόμου, καθώς επίσης και στους παριαβάτες των 
διατάξεων εκείνων του νόμου, για τις οποίες δεν θεσπίζο
νται ευθέως ποινές.

Στο άρθρο 34 καθορίζεται η αξία των τελών και ενσήμων 
που απαιτούνται για την έκδοση των διαφόρων αδειών που 
εκ δίδονται για τους αλλοδαπούς.

Με το άρ>θρο 35 παρέχεται η ευχέρεια στους αρμόδιους 
υπουργούς όπως με αποφάσεις τους ρυθμίζουν τις ανο- 
γκαίες λεπτομέρειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
νόμου.

Με το άρθρ>ο 36 ορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις, 
καθώς και η διάρχειο ισχύος των παλαιών διατάξεων που 
ρκιθμίζουν το θέματα αλλοδαπών.

Τέλος με το άρθρο 37 καθορίζεται η έναρξη ισχύος του 
νόμου.

Αθήνα 9 Αύγουστού 1991
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΓΓΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 63 της 2 Σεπτεμβρίου 1991 ωρο 
9.00 π.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Β της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Γ. Βολτής, Επίτιμος 
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, X. Φατουρος σύμβουλος 
επικράτειας, Α. Κομισόπουλος (εισηγητης), Γ. Πατρινέλης 
<αι Δ.. Παπαπετρόπουλος (εισηγητής), νομικοί σύμβουλοι 
του Κράτους, Κ. Τράκας σύμβουλος Ε.Σ., Κ. Λυμπερόπου- 
\ος, πρόεδρος εφετών (εισηγητής) και X. Πολίτης δικηγό
ρος και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
άημόσιας Τάξης με τίτλο 'Αστυνομικός έλεγχος των 
ιεθοριακών διαβάσεων, είσοδος, παραμονή, εργασία, απέ- 
,αση αλλοδαπών και διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών 
ροοφύγων.
Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης 
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του υπουργού 
Σ. Ανδριόπουλος και Β. Βεριόπουλος 
Η επιτροπή συζήτησε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου 

αι διατύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α' Γενικές Παρατηρήσεις
1. Το νομοσχέδιο πρέπει να υπογράφει από όλους τους 

πουργούς για τους οποίους προβλέπονται αρμοδιότητες 
τις διατάξεις του.

2. Όπου αναφέρονται περισσότεροι υπουργοί να τίθενται 
~ την καθιερωμένη σειρά.
3. Όπου αναφέρονται νόμοι να μην παρατίθεται η 

τρίληψη αλλά να τίθεται σε παρέθενση κατά την πρώτη 
/εία ο αριθμός του φύλλου της Εφ. Κυβ. λ.χ. ν.δ. 3989/1959 
- 201).

4. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμμάτων σε λέξεις του 
ιμένου, χωρίς να πρέπες λ.χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, Αρχή, Ομάδες, Νομάρχη, Ομάδες 
τιτήρησης, Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Ελέγχου, Επικράτεια, 
ιόξενο, οικείος αστυνμικής Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατη- 
jv, Σχολή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Προεδρικό Διάταγμα 
π..
5. Παρατηρείται ότι το κείμενο εδαφίων δεν γράφεται 
ή συνέχεια, αλλά αρχίζει από νέο στίχο, ως να μην 
οτελεί συνέχεια της ίδιας παραγράφου και εφιστάται η 
οσοχή για τις διορθώσεις κατά την καθαρογραφή του 
ιοσχεδιου.
3. Όπου αναφέρονται αριθμοί λχ χρηματικών ποσών, 
ρών, μηνών να γράφονται πρώτα ολογράφως και μετά 
παρέθενση αριθμητικώς.

Όπου γίνεται χρήση ξενικών όρων λχ VISA, TRANSIT 
παρατίθενται σε παρένθεση μετά τους αντίστοιχους 
ηνικους, μόνο κατά την πρώτη μνεία.

Επειδή στο κείμενο του νομοσχεδίου γίνεται χρήση 
ταυτόσημων όρων 'Ελληνική επικράτεια' και "Ελληνικό 

ψος' η Επιτροπή φρονεί ότι, αν δεν υπάρχει ειδικός 
ας να επιλεγεί η χρήση του ενός και συνιστώ την 
νεξέταση του θέματος.
Κατά την καθαρογραφή του νομοσχεδίου να προσεχθεί 

■υ αναφέρεται ο τίτλος της Εφημερίδας της Κυβερνή- 
■ς η κατάληξη να είναι έως.

Ειδικές παρατηρήσεις
Ο τίτλος του νομοσχεδίου να διατυπωθεί ως εξής: 

ίσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλο- 
υν και διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων'. 
Στο άρθρο 1:
Στην παρ. 1, περ. α δεύτερο στίχο, αντί των λέξεων: 

τθώς και αυτός" να τεθεί: 'ή πρόσωπο" και περ. β στον 
το στίχο αντί: "κατέχουν να τεθεί: "έχουν" και στο 
εΡ0 στίχο αντί των λέξεων: 'της μιας" να τεθεί: "από

μια".
β Στην παρ. 2 στον πρώτο στίχο να απαλειφθούν οι 

λέξεις: " την μιας", στο δεύτερο στίχο αντί:
"ενώπιον ... αρχής" να τεθεί: "στην αρμόδια αστυνομική 

αρχή" και στον τρίτο στίχο εφιστάται η προσοχή να ελεγχθεί 
αν ο όρος:

"ισχυρό" είναι όρος της κοινοτικής νομοθεσίας, άλλως V 
αντικατασταθεί μετοδοκιμοτερο όρο ’κανονικό" που χρησ
μό ποιείται και στις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4310/1929.

3. Στο άρθρο 3:
ά Η παρ. 1 να διατυπωθεί ως εξής:
Ή είσοδος στο Ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό 

γίνεται μόνο από τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις".
β. Στην παρ. 2 στον τρίτο στίχο αντί: 'των χερσαίων 

συνόρων" να τεθεί, 'στα σύνορα'.
γ. Στην παρ. 3 στους στίχους 2-5 το κείμενο:
"εκτός ... ελέγχου" να διατυπωθεί ως εξής:
’εκτός αν τούτο επιτραπεί, κατά περίπτωση, για εξαιρε

τικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
που καθορίζει και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου’.

4. Στο άρθρο 4:
α. Στην παρ. 1 οι στίχοι 1-2 να διατυπωθούν ως εξής: 
’Κάθε άτομο, που με οπαοδήποτε τρόπο εισέρχεται στο 

Ελληνικό έδαφος ή εξέρχεται από αυτό, υποβάλλεται σε 
αστυνομικό".

β. Στην παρ. 2 στο δεύτερο στίχο αντί: ’ή εξέρχονται 
του Ελληνικού εδάφους" να τεθεί: "στο Ελληνικό έδαφος ή 
εξέρχεται από αυτό’.

γ. Στην παρ. 3 στον πρώτο στίχο η λέξη: ’πολυμερούς" 
να γραφεί με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα στον τρίτο στίχο 
αντί: '(Σ 209') να τεθεί: ’(Α. 201)’, στον πέμπτο στίχο η 
λέξη: ’φυλακίσεως" να διορθωθεί σε: ’φυλάκισης" και στον 
έκτο στίχο αντί: ’του Ελληνικού εδάφους" να τεθεί: ’από 
το Ελληνικό έδαφος", 

δ. Στην παρ. 4:
αα. Στο πρώτο εδάφιο στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη: 
’αναφέρει’ να προστεθεί η λέξη: ’σχετικώς’ η οποία να 

απαλειφθεί από τον τέταρτο στίχο.
ββ. Στο τρίτο εδάφιο στον τέταρτο στίχο μετά τη λέξη: 
’παρόντος" να τεθεί τελεία και να απαλειφθούν οι λέξεις: 
'η οποία" και να τεθεί: Ή Αρχή αυτή' στον πέμπτο στίχο 

να απαλειφθεί η φράση: 'για οποιοδήποτε λόγο'.
γγ. Στο τέταρτο εδάφιο στον πρώτο στίχο να απαλειφθεί 

η λέξη: 'τελευταία".
ε. Στην παρ. 5 στο δεύτερο στίχο να απαλειφθεί το κόμμα 

μετά τη λέξη: ’Τάξης".
στ. Στην παρ. 7 στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη Όποια" 

να προστεθούν οι λέξεις "πρέπει να".
ζ. Στην παρ. 8 στον πρώτο στίχο να απαλειφθούν οι 

λέξεις:
'παράνομα γνήσιο", στο δεύτερο στίχο αντί του: 'ή' να 

τεθεί: 'και' και στον τέταρτο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: 
’παράονομα".

η. Στην παρ. 9 στον όγδοο στίχο το ρήμα: 'επιβάλλεται" 
να τεθεί μετά τη λέξη: ‘νομάρχη".

5. Στο άρθρο 5:
α. Στην παρ. 1 να απαλειφθούν τα κόμματα, 
β. Στην παρ. 2 στον τέταρτο στίχο αντί των λέξεων: 
’των πόσης φύσεως έκνομων" να τεθεί:
"άλλων παράνομων'.
γ. Η Επιτροπή φρονεί ότι ως εκ του περιεχομένου των 

εξιουσιοδοτικών διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 3 
θα ήταν δυνατόν τα προβλεπόμενα σ αυτές θέματα να 
ρυθμίζονται με μία κοινή υπουργική απόφαση και συνιστώ 
να εξετασθεί η δυνατότητα σύμπτυξης των τριών εξουσιο- 
δοτικών διατάξεων σε μία.

6. Στο άρθρο 6:
α Το περιεχόμενο των παρ. 1-2 να συμπτυχθεί σε μία
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παράγραφο με την εξής διατύπωση:
‘Κάθε αλλοδαπός δυνατοί να εισέλθει στο Ελληνικό 

έδαφος όταν κατέχει κανονικό και ισχύον διαβατήριο ή άλλο 
ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωριζόμενο από διεθνείς συμβά
σεις και φέρει, εφόσον απαιτείται, έγκυρη και ισχυουσα 
θεώρηση εισόδου (VISA)', Μετά την ανωτέρω μεταβολή οι 
παρ. 3-9 αναριθμούνται, ανπστοίχως, σε παρ. 2-8.

β. Στην πορ, 3 (παρ. 4 σχεδίου) στον πρώτο στίχο μετά 
τη λέξη: ’Εξωτερικών' νο τεθεί κόμμα και νο προστεθεί η 
λέξη: ’Οικονομικών', γιατί η απόφαση αυτή αφορά και σε 
θέμα χαρτοσήμου που είναι αρμοδιότητα του Υπουργού 
Οικονομικών.

γ. Στην παρ. 4 (παρ. 5 σχεδίου) στο δεύτερο στίχο να 
απαλειφθούν οι λέξεις: 'των μεθοριακών διαβάσεων', 

δ. Στην παρ. 5:
αα. Οι στίχοι 1-2 να διατυπωθούν ως εξής: 
‘Απαγορεύεται η είσοδος αλλοδαπού στο Ελληνικό έδα

φος αν:'.
ββ. Στην περ. γ στον πρώτο στίχο μετά τη λέξη: 

'Διερχόμενος' γιο να προστεθεί οε παρένθεση η ξενική 
λέξη:

’(TRANSIT)'.
γγ. Στην περ. δ στον πρώτο στίχο να προστεθεί: 'ν' στη 

λέξη: 'στο'.
δδ. Στην περ. ε στον πρώτο στίχο αντί: Άφικνείται με 

πρόθεση' να τεθεί: "Ερχεται με σκοπό'.
εε. Στην περ. στ στον τρίτο στίχο να απαλειφθεί η φράση: 

'η εν γένει παρουσία του'.
ε. Οι παρ. 6-8 (παρ. 7-9 σχεδίου) να διατυπωθούν ως 

εξής:
’6. Αλλοδαπός ο οποίος είχε εισέλθει στην Ελλάδα 

διερχόμενος και δεν του επετράπει η είσοδος στη Χώρα 
προορισμού, εφόσον μεσολάβησε είσοδός του σε τρίτη 
ενδιάμεση Χώρια, δεν γίνεται δεκτός για επανείσοδο αν δεν 
πληροί εν νέου τις προϋποθέσεις εισόδου.

7. Η θεώρηση εισόδου δεν καθιστά υποχρεωτική την 
είσοδο του αλλοδαπού στο Ελληνικό έδαφος αν α αρμόδιες 
Ελληνικές αρχές ελέγχου βεβαιώνουν ότι στο πρόσωπο 
αυτό συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις που απαγο
ρεύουν την είσοδο του στην Ελλάδα.

8. Δεν δύναται να απαγορευθεί η είσοδος στην Ελλάδα 
προσώπου που αποδεικνύεται ότι έχει, βάσει επισήμων 
εγγράφων, την Ελληνική υπηκοότητα και αν ακόμη στερείτο: 
ταξιδιωτικού εγγράφου, από τα οριζόμενα στην παρ. 7 του 
άρθρου 4 του παρόντος'.

7. Στο άρθρο 7:
α. Στην παρ. 1 στο δεύτερο στίχο η λέξη:'προηγουμένου' 

να τονισθεί στην προπαραλήγουσα: ’προηγούμενου·.
β. Στην παρ. 2 στους στίχους 2-4 το κείμενο: 'που 

χορηγεί ... μήνες' να διατυπωθεί ως εξής: 'κατά τη χορήγηση 
της θεώρησης, αναγράφεται σ αυτή και δεν υπερβαίνει τους 
τρεις (3) μήνες'.

γ. Στην παρ. 3 στον πρώτο στίχο να απαλειφθεί το κόμμα 
μετά τη λέξη: 'αλλοδαπούς' και στον τέταρτο στίχο η λέξη: 
'αμοιβαιότητος' να διορθωθεί σε: 'αμοιβαιότητας·.

δ. Στην παρ. 4 οι στίχοι 1-2 να διατυπωθούν ως εξής: 
'Παράταση του χρόνου της προσωρινής διαμονής, ακόμη 

μέχρι τρεις (3) μήνες, μπορεί να χορηγηθεί ύστερα από 'και 
στον έκτο στίχο μετά τη λέξη: 'διαβατηρίου' να προστεθεί 
η φράση 'ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου', 

ε. Στην παρ. 5 οι στίχοι 8-7 να διατυπωθούν ως εξής: 
'εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους που 

αναφέρονται στην περ. στ της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
παρόντος'

8. Στο άρθρο 8:
α. Στην παρ. 1 στον πρώτο στίχο αντί των λέξεων:
'κατά την έννοια' να τεθεί: 'για την εφαρμογή', στο 

δεύτερο στίχο να απριλείφθεί το κόμμα μετά τη λέξη:

’Επικράτειας' και στους στίχους 3—4 το κείμενο: 'εν αναμονή 
... αλλοδαπή' να διατυπωθεί ως εξής: 'με σκοπό να συνεχίσει 
στο ταξίδι του στην αλλοδαπή'.

β. Στην παρ. 2 στον τρίτο στίχο αντί της λέξης: 
'επιβολή' να τεθεί η λέξη: 'καθιέρωση', 
γ. Στην παρ. 3 στον τρίτο στίχο να απαλειφθεί το άρθρο: 

’του'.
δ. Στην παρ. 4 η Επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να εξετασθεί 

η δυνατότητα προσθήκης στο τέλος αυτής της φράσης: 
'και τυχόν διαπιστούμενες αξιόποινες πράξεις εκ δικάζονται 
κατά τις κείμενες διατάξεις'.

9. Στο άρθρο 9 παρ 1:
α. Στους στίχους 3-4 το κείμενο: 'καθορίζονται... Χώρας' 

να διατυπωθεί ως εξής: 'δύναται, αφού ληφθούν υπόψη και 
οι ανάγκες ασφαλείας της Χώρας να καθορίζονται:'.

β. Στην περ. α στον πρώτο στίχο αντί: 'διαδικασία 
απλούστευσης' να τεθεί: 'απλούστερη διαδικασία'.

γ. Η περ. β να διατυπωθεί ως εξής: 'Οι προϋποθέσεις 
και η διαδικασία εισόδου - εξόδου των υπό ναυτολόγηση 
ή απόλυση ναυτικών ή παραμονής και κίνησης αυτών στην 
ελληνική επικράτεια που είναι αναγκαία για κάθε άλλη 
ναυτική ή συναφή προς αυτή εργασία'.

10. Στο άρθρο 10:
α. Ο τίτλος του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής: 
Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί - Ευθύνες μεταφορέων', 
β. Στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη: 'είσοδος' να τεθεί 

κόμμα και στον πέμπτο σπχο να απαλειφθεί η λέξη: 'επίσης'.
γ. Στους στίχους 7 και 8 μετά τις λέξεις: 'μεταφορείς' 

και 'αυτών' να τεθεί κόμμα.
δ. Στους στίχους 10-11 η φράση: 'τα οποία αποδίδονται' 

να διατυπωθεί ως εξής: ' και αποδίδονται σε αυτούς'.
ε. Στο σπχο 13 η λέξη: Τραπέζης' να διορθωθεί σε: Ί 

ρ ά π ε ζ α ς'.
στ. Στο στίχο 14 μετά τη λέξη υποχρεώσεων να 

προστεθεί η λέξης: 'τους'.
11. Στο άρθρο 11:
α. Στην παρ. 1 στο δεύτερο στίχο η λέξη: 'ανεπιθύμητων- 

να διορθωθεί σε: Όνεπιθύμητων' και στον πέμπτο στίχο 
αντί: 'η οποία' να τεθεί: 'που'.

β. Στην παρ. 2 στο δεύτερο στίχο αντί: 'και εγγραφόμε- 
νος' να τεθεί: 'αφότου εγγράφει" και το δεύτερο εδάφιο 
να διατυπωθεί ως εξής:

'Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του ο αλλοδαπός 
απελαύνεται'.

12. Στο άρθρο 12, παρ. 2, στίχοι 9-10, αντί: 'στην 
δημόσια... τη δημόσια... και το κοινωνικό ...' να τεθεί: ' στη 
δημόσια... στη δημόσια... και στο κοινωνικό ...'.

13. Στο άρθρο 13:
α. Στην παρ. 1 στον τελευταίο στίχο η λέξη:
'εύλογος' να διορθωθεί σε: 'εύλογη', 
β. Στην παρ. 3 στο δεύτερο στίχο μετά το: 'παρ. Γ να 

προστεθούν οι λέξεις: 'του παρόντος', στον τέταρτο σπχο 
να απαλειφθεί το κόμμα και στον έβδομο στίχο να προστεθεί 
κόμμα μετά τη λέξη: 'Εργασίας'.

γ. Στην παρ. 4 στο δεύτερο στίχο μετά το: 'παρ. Γ να 
προστεθούν ο λέξεις: 'του παρόντος' και στον πέμπτο 
στίχο το: 'αορίστου διάρκειας' να διορθωθεί σε: 'οόριστης 
διάρκειας'.

14. Στο άρθρο 14:
α. Στην παρ. 1 στον τέταρτο στίχο η φράση: 'της ίδιας 

αυτού οικονενείας' να διατυπωθεί ως εξής:
'της οικογένειας του'. Σχετικά με τη παρεχόμενη εξου

σιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης η 
Επιτροπή φρονεί ΰπ η προβλεπόμενη ρύθμιση είναι πέραν 
των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος, 
κρίνει όπ το θέμα μπορεί να ρυθμισθεί με π.δ. και συνιστά 
την επανεξέταση του θέματος.

β. Στην παρ. 2 στον πρώτο στίχο η φράση: Ός μέλη...
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σύζυγος' να διατυπωθεί ως εξής: Ώς μέλη οικογένειας 
θεωρούνται ο ή η σύζυγος' και στο δεύτερο στίχο η 
Επιτροπή φρονεί ότι αντί:

'του 21 έτους' πρέπει να τεθεί: 'του 18ου έτους' που 
είναι το έτος ενηλικίωσης, αν δεν υπάρχει ειδικός λόγος 
και συνιστώ την επανεξέταση του θέματος.

15. Στο άρθρο 15:
α. Στον τίτλο του άρθρου η λέξη: ''Αδειες' να διορθωθεί 

σε: "Α δ ε ι α'.
β. Στην παρ. 2 στον τέταρτο στίχο να απαλειφθούν οι 

λέξεις: 'στην Ελληνική Επικράτεια' και στον πέμπτο στίχο 
η λέξη: 'ανώτερο' να διορθωθεί σε: ανώτατο'.

γ. Στην παρ. 5 στο δεύτερο στίχο μετά το: 'παρ. 1' να 
προστεθούν οι λέξεις: 'του παρόντος'.

16. Στο άρθρο 16:
α Στην παρ. 1 και σχετικά με την προβλεπόμενη 

δυνατότητα ανάκλισης προηγούμενης απόφασης χωρίς 
προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου ο εισηγητής Δ. 
Παπαπετρόπουλος εξέφρασε επιφύλαξη για τη νομιμότητα 
της ενέργειας. Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη διατύ
πωσαν την άποψη ότι η ρύθμιση δεν δημιουργεί πρόβλημα.

β. Η παρ. 2 να διατυπωθεί ως εξής: Ή προθεσμία προς 
άσκηση προσφυγής και η προσφυγή επιτρέπουν την παρα
μονή στη Χώρα, εκτός αν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κρίνει ανπθέτως για σοβαρούς λόγους δημόσιου ή κοινω
νικού συμφέροντος:.

Ο X. Πολίτης εξέφρασε επιφύλαξη για τη ρύθμιση γιατί 
δεν προβλέπεται προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομέ
νου. Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη διατύπωσαν την 
άποψη ότι η ρύθμιση δεν δημιουργεί πρόβλημα.

γ. Στην παρ. 3 στους στίχους 4-5 η φράση: 'δεν μπορεί... 
αυτήν' να διατυπωθεί ως εξής: 'δεν αποκτά κανένα επιπλέον 
δικαίωμα από αυτήν'.

δ. Στην παρ. 4 στους στίχους 3—4 η φράση:
"Σε αντίθετη περίπτωση' να διατυπωθεί ως εξής:
'Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης'.
17. Στο άρθρο 17:
α. Το περιεχόμενο των δύο εδαφίων της παρ. 1 να 

αποτελέσει περιεχόμενο δύο παραγράφων με αριθμούς 1 
και 2, ανπστοίχως, κατά σειρά με τις εξής βελτιώσεις: στους 
στίχους 2-3 η φράση: 'ενώπιον... αρχής' να διατυπωθεί ως 
εξής: 'στην αρμόδια προς καταγραφή αστυνομική αρχή' 
στους στίχους 4-5 η φράση:

'Σε περίπτωση .... αμφιβολιών' να διατυπωθεί ως εξής: 
'Σε οποιαδήποτε περίπτωση αμφισβήτησης ή αμφιβολίας ως 
προς την ιδιότητα του αλλοδαπού ως ομογενή, κατά 
περίπτωση', και στον έκτο στίχο αντί της λέξης: 'προκο- 
μισθέντα' να τεθεί η λέξη: 'σχετικά'.

β. Μετά την ανωτέρω μεταβολή οι παρ. 2-3 αναριθμούνται 
σε παρ. 3—4, ανπστοίχως.

18. Στο άρθρο 18:
α. Στην παρ. 1 στον πρώτο στίχο αντί: 'κάτοχος ισχυρής 

άδειος να τεθεί: κάτοχος άδειας' και στον τελευταίο στίχο 
το άρθρο: 'στην' να διορθωθεί σε: 'στη'.

β. Στην παρ. 2 στο δεύτερο στίχο αντί: 'του εδάφους' 
να τεθεί: 'από το έδαφος', στον τρίτο σπχο μετά το ρήμα: 
'παραδίδεται να προστεθούν οι λέξεις:

'σε αυτή', στον τέταρτο στίχο η λέξη: 'ενόψη' να 
διορθωθεί σε: 'ενόψει:' και στον πέμπτο σπχο η φράση, 
'προς αναχώρηση... δεν δημιουργεί' να διατυπωθεί ως εξής: 
'προς αναχώρηση σύμφωνα με πς παρ. 3 και 4 του άρθρου 
16 του παρόντος δεν δημιουργεί'.

γ. Στην παρ. 3 στο δεύτερο στίχο μετά το Ί3' να 
προστεθούν οι λέξεις: 'του παρόντος' και στον πέμπτο 
στίχο μετά τη λέξη: 'εκπνοής να προστεθούν οι λέξεις: 
'της άδειας'.

19. Στο άρθρο 19 στον τρίτο στίχο αντί: 'επί της αδείας' 
να τεθεί: 'σε αυτή'.

20. Στο άρθρο 20 στους στίχους 1-2 να απαλειφθούν οι 
λέξεις: 'Οι περαιτέρω προϋποθέσεις' κα στον τελευατίο 
στίχο μετά το: '17* να προστεθούν α λέξεις: 'του 
παρόντος'.

21. Στο άρθρο 21:
α. Στο τίτλο του άρθρου η λέξη: 'αδείας' να διορθωθεί 

σε : 'άδειας'.
β. Στην παρ. 2 στους στίχους 2-3 να απαλειφθούν οι 

λέξεις: 'Οι λοιπές προϋποθέσεις' και στον πέμπτο στίχο 
αντί της φράσης: 'από μέρους των μετακαλουμένων 
αλλοδαπών να τεθεί: 'που να καλύπτει τα έξοδα τυχόν 
επαναπατρισμού, σε βάρος των καλούντων αλλοδαπούς'. Η 
Επιτροπή φρονεί όπ στη ρύθμιση αυτή πρέπει να προβλε- 
φθεί και η εξειδίκευση των όρων 'δημόσια ασφάλεια', 
δημόσια υγεία 'και 'κοινωνικό συμφέρον' και συνιστώ την 
επανεξέταση του θέματος.

γ. Στην παρ. 3 ο πρώτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής: 
'οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος δεν 

εφαρμόζονται'.
22. Στο άρθρο 22:
α. Στην παρ. 1 στον τρίτο στίχο η λέξη: ‘αρμοδίων να 

διορθωθεί σε: 'αρμόδιων'.
β. Στην παρ. 2 στο δεύτερο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: 

'ουσιαστικές'.
γ. Στην παρ. 4 στο δεύτερο στίχο η λέξη: 'προστασία' 

να διορθωθεί σε : 'προστασίας'.
δ. Στην παρ. 5 η φράση των στίχων 3-4: 'για σοβαρούς... 

ασφάλειας' να τεθεί μετά τη λέξη: 'περίπτωση' του πρώτου 
στίχου μέοα σε κόμματα.

ε. Στην παρ. 6 στον πρώτο στίχο να απαλειφθεί το κόμμα, 
στ. Στην παρ. 7 στο δεύτερο στίχο μετά τη λέξη: 'αδειών' 

να προστεθούν οι λέξεις: 'παροχής εξαρτημένης' και στον 
τέταρτο στίχο να απαλειφθεί η φράση:

'για παροχή εξηρτημένης εργασίας'.
23. Στο άρθρο 23:
α. Στην παρ. 1 στους στίχους 6-7 η φράση: 'για τη 

χορήγηση αδειών εργασίας' να διατυπωθεί ως εξής: 'να 
χορηγούν άδειες εργασίας'.

β. Στην παρ. 5 στο δεύτερο στίχο μετά τη λέξη: 
'εργασία' να προστεθούν οι λέξεις: 'κατά το' και να 

απαλειφθούν οι παρενθέσεις.
Η επιτροπή φρονεί όπ η ρύθμιση της παραγράφου αυτής 

πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:
Ή άδεια εργασίας ή ανανέωσής της δεν επιτρέπεται να 

λήγουν σε μεταγενέστερο χρόνο από το χρόνο λήξης της 
άδειας παραμονής' και συνιστώ την επανεξέταση του 
θέματος.

24. Στο άρθρο 25:
α Ο τίτλος του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής: 
'Διαδικασία αναγνώρισης προσφύγων', 
β. Στην παρ. 1, περ. α, τρίτο στίχο, μετά το: 'ή' να 

προστεθεί: 'από την οποία αποκαλύπτεται'.
γ. Στην παρ. 2 στον τέταρτο στίχο το ρήμα: 'ανακύπτει' 

να διορθωθεί σε: 'ανακύψει', στον πέμπτο σπχο μετά το 
άρθρο: 'τα' να προστεθεί η λέξη: 'σχετικά' και στον έκτο 
στίχο η λέξη: 'οιονδήποτε' να διορθωθεί σε: 'οιοδήποτε'. 

δ. Στην παρ. 6 στον τρίτο στίχο να απαλειφθούν οι λέξεις: 
'υπό ανοχή' και στον πέμπτο στίχο αντί: 'εκ της Χώρας' 

να τεθεί: 'από τη Χώρο'.
ε. Στην παρ. 7 στους στίχους 2-4 η φράση: 'και η τυχόν... 

αυτές' να διατυπωθεί ως εξής:
'και η τυχόν κατά την προηγούμενη παράγραφο παραμονή 

θεωρούνται προσωρινές και ο ενδιαφερόμενος δεν αποκτά 
κανένα επιπλέον δικαίωμα από αυτές'.

25. Στο άρθρο 27:
α. Στην παρ. 3 στους στίχους 1-2 το κείμενο: 'Για την... 

υποχρεούμενος' να διατυπωθεί ως εξής:
Ή απέλαση δια τάσσεται με απόφαση του Αρχηγού της
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Ελληνκής Αστυνομίας υποχοεουμένού.
β.’Στην παρ. 5 στον τέταρτο στίχο αντί: ‘της Νομικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιος Τάξης' νο τεθεί:' 
Του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης'.
γ. Στην παρ. 6 στον τέταρτο στίχο αντί: 'η κράτηση 

αυτού· να τεθεί: ‘η κράτησή του".
26. Στο άρθρο 28:
α. Στην παρ. 1 στον πρώτο στίχο αντί της λέξης: 
"πατρική· να τεθεί η λέξη: ‘γονική-, 
β. Η παρ. 2 να διατυπωθεί ως εξής: "Είναι μητέρα 

ημεδαπού ανηλίκου, με τον οποίο συγκατοικεί και διατρέφει 
ή γονέας ημεδαπού ανηλίκου, ο οποίος έχει τη γονική 
μέριμνα-.

27. Στο άρθρο 29:
α. Στην παρ 1 στον τρίτο στίχο προ της λέξης: 'κατά' 

να προστεθούν οι λέξεις: 'εξολοκλήρου ή'.
β. Στην παρ. 2 στον τρίτο στίχο αντί των λέξεων:
"εξ ολοκλήρου' να τεθούν οι λέξεις: 'εις ολόκληρον'.
28. Στο άρθρο 31:
α. Στην παρ. 1, περ. α, τρίτο στίχο, αντό της λέξης: 
'αποφυλάκισή' να τεθεί η λέξη: 'απόλυσή', 
β. Στην παρ. 2 στον τέταρτο στίχο να απαλειφθει η λέξη: 

"ισχυρής'.
29. Στο άρθρο 33:
α. Στην παρ. 2 στο δεύτερο στίχο να απαλειφθει το κόμμα 

μετά τη λέξη: 'μέσων" και να τεθεί κόμμα μετά το ρήμα: 
'υποχρεούται', καθώς και αντί:

"σε ολόκληρο' να τεθεί: 'ας ολόκληρον', 
β. Στην παρ. 3 στον τρίτο στίχο αντί του: "ή' να τεθεί: 

'και'.
γ. Στην παρ. 4 στον ενδέκατο στίχο η λέξη: "έπαρση' 

να διορθωθεί σε : "άπαρση'.
δ. Στην παρ. 10 στον τρίτο στίχο αντί της λέξης: 
"δικαιούμενοι/ να τεθεί: "του παρόντος' και μετά τη λέξη: 

"χρόνου' να προστεθεί η λέξη: 'επιτρεπόμενης'.

Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 1991 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Γ. ΒΟΛΤΗΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Είσοδος-έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλο
δαπών και διοδικοσία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύ
γων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1 
Έννοια όρων

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:
α. Αλλοδαπός είναι κάθε πράσωπο που δεν έχει την

ελληνική ιθαγένεια ή πρόσωπο που δεν έχει ιθαγένεια 
(ανιθαγενής).

β. Πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν 
περισσότερες από μια ιθαγένειες, από τις οποίες η μία είναι 
ελληνική, λογίζονται ως ημεδαποί και έχουν τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη.

2. Πρόσωπα που επικαλούνται περισσότερες ιθαγένειες 
υποχρεούνται να δηλώσουν στην αρμόδια αστυνομική αρχή

την ιθαγένεια της προτίμησής τους και να επιδείξουν 
κανονικό ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας, της οποίας την 
ιθαγένεια επικαλούνται.

Άρθρο 2
Έκταση εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν έχουν εφαρμογή 
επί προσώπων, των οποίων η είσοδος και έξοδος, καθώς 
και η εν γένει κίνηση, διαμονή, εγκατάσταση και απασχόληση 
επί του ελληνικού εδάφους ρυθμίζονται από κανόνες του 
κοινοτικού δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 3
Σημεία εισόδου - εξόδου

1. Η είσοδος στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από 
αυτό γίνεται μόνο από τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβά
σεις.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκ δίδεται με τρότοση 
των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών 
και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται οι αερολιμένες, οι λιμένες 
και τα σημεία στο σύνορα της Χωράς, δια των οποίων 
επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος προοώπων.

3. Η είσοδος και η έξοδος εκτός των μεθοριακών 
διαβάσεων της προηγούμενης παραγράφου απαγοριευεται, 
εκτός αν τούτο επιτροπές κατά περίπτωση, για εξαιρετικούς 
λόγους, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης που 
καθορίζει και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου.

Άρθρο 4
Αστυνομικός έλεγχος

1. Κάθε άτομο, που με οποιονδήποτε τρόπο εισέρχεται 
στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχεται από αυτό, υποβάλλεται 
σε αστυνομικό έλεγχο, κατά την άφιξη και την αναχώρησή 
του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από 
ειδικές διεθνείς συμβάσεις.

2. Ο έλεγχος των προσώπων, που με οποιονδήποτε 
τρόπο εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από 
αυτό, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και ενεργείται από πς κατά τόπους 
αστυνομικές υπηρεσίες.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της πολυμερούς 
συμβάσεως "Περί της νομικής καταστάσεως των προσφυ
γών' που κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959 (ΦΕΚ 201Α'), και 
του πρωτοκόλλου του σχετικού προς το καθεστώς των 
τροοφυγων που κυρώθηκε με τον α.ν. 389/1968 (ΦΕΚ 
125Α), τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών 
μηνών όποιος επιχειρεί να εξέλθει από το ελληνικό έδαφος 
ή όποιος εισέρχεται σ' αυτό χωρ>ίς πς νόμιμες διατυπώσεις.

4. Στην περίπτωση εισόδου αλλοδαπού στο ελληνικό 
έδαφος ή εξόδου του από αυτό χωράς πς νόμιμες 
διατυπώσεις, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, ύστερα από 
έγκριση του εισαγγελέα εφετών, στον οποίο αναφέρει 
σχετικώς χωράς χρονοτριβή, μπορεί να απόσχει από την 
ποινική δίωξη για την πράξη αυτήν, οπότε γνωστοποιεί 
αμέσως την απόφασή του αυτή στο διοικητή της δημόσιας 
δύναμης που διαπίστωσε την παράνομη είσοδο ή έξοδο, 
τροκειμένου αυτός με απόφασή του να επανατροωθήσει 
τον αλλοδαπό αμέσως στην χώρα προέλευσης ή καταγωγής 
του. Η έγκριση του εισαγγελέα εφετών, μπορά να δοθεί 
και με τηλεφωνικό σήμα Αν δεν καταστεί δυνατή η όιμεση


