
"Εχί τού σχεδίου νόμου «χερί τροχοχοιήσεως καί συαχληρω-
«εως τής νομοθεσίας «κερί άχοδηκίχς καί άκλουστεύοεως
τής διαδικασίας έκδόσεως διαβατηρίων».

Πρύς τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων

Ή κατάρτιση τού ύχόθη νομοσχεδίου εντάσσεται στα χλαί- 
σια τών γενίκωτέρων Κυβερνητικών μέτρων για τήν κατα- 
—ολέμηση τής γραφειοκρατίας.

Βασικός σκοχός τοΰ νομοσχεδίου είναι ή κατάργηση τού 
τιστοχοιητικοΰ Στρατολογικής καταστάσεως καί τοϋ άχοδε:- 
κτικοΰ Φορολογικής ενημερότητας, τά όχοία σύμφωνα μέ 
"σχύουσες ϊιατάξεις άκχιτοϋντχι σήμερα για τη χορήγηση 
διαβατηρίου.

Ή κατάργηση τών άνωτέρω χιστοχοιητικών έχιβάλλεται 
σήμερα άχό την ανάγκη άχλουστεύσε-ω ς τήτ ϊ ου να ’* ίν · 
δόσιως διαβατηρίων καί την εναρμόνιση τών σχετικών δια
τάξεων τ:ρός—«ε-ά-ίσχύοντα στην ΕύρωχαΓκή Κοινότητα όχου 
σε καμμιά χώρα χχχιτοϋνται αύτά τά ϊ καολεγ·.;:ι/ά γ ά την 
έκδοση διαβατηρίου.

Μέ το νομοσχέδιο κχλύχτοντχι. έξ άλλου ύχάρχοντχ νομο
θετικά κενά σχετικά με την έκδοση διαβατηρίων καί καρέχε- 
ται εκούσιοδότηση για την έκδοση. Προεδρικών Διαταγμάτων 
μέ τά όχοία καθορίζονται τά άκαιτούμενα δικαιολογητικά 
καί οί διατυχώσεις χορηγήσεως τών διαβατηρίων.

Άχό τις κατ’ άρθρο διατάξεις τοΰ νομοσχεδίου χροβλέχο- 
νται. άναλυτο,εώτερχ-, τά κάτω-9ι:

Άρθρο 1/
ε το άρθρο 1 ορίζονται ή έννοια και τα ·ε::η των : - τ—- 

ρίων καί καθιερώνεται νομοθετικά ή δυνατότητα χορηγήσεως 
ομαδικού διαβατηρίου καί ταξιδιωτικού εγγράφου τά όχοία 
δεν χρ-έδλέχονται άχό τήν ίσχύουσα ν>:»·:θ·3'ίχ. Τό όχα-νσι 
κενό άντιμετωχίζετο μέχρι σήμερα μέ διοικητικά μέτρα.

• "Άρθρο 2.

Μέ τή διάταξη τοΰ άρθρου 2 χαρέχεται ή εξουσιοδότηση 
διά την έκδοση Π. Δ/των μέ τά όχοία θά καθορίζονται οι 
χροϋχοθέσεις χορηγήσεως .τών διαφόρων ειδών διαβατηρίων, 
τά άχαιτούμενα δικαιολογητικά, ή χρονική ισχύς τών έκδιδο- 
μένχον διαβατηρίων, ό τύχος καί τό σχήμα τών βιβλιαρίων 
διαβατηρίων καθώς καί χάσα αναγκαία λεχτομέρεια γιά την 
έσαρμογή τού νόμου. Μέ τά Διατάγματα αύτά θά έχιδιωχθε: 
ή χεραιτέρω άχλούστευση τής διαδικασίας έκδό'εως τών δια
βατηρίων ώς καί τοϋ τύχου τοΰ χρησιμοχοιουμένου σήμερα 
βιβλιαρίου διαβατηρίου.

Άρθρο 3.

Μέ το άρθρο 3 καθιερώνεται ή αρχή τής μή άφαιρέσ-εως 
ίσχίοντος διαβατηρίου εξαιρέσει τής χεριχτώσεως άχαγορεύ- 
σεως -άχοδημίας γιά λόγους χού χροβλέχονται άχό ίσχύουσες 
διατάξεις όχως γιά λόγους άνυχοταξίας, λιχοταξίας. μή έκ- 
χληρώσεως φορολογικής ΰχονρεώσεως χρός τό Δημόσιο χού 
ύχερβαινει τό χοσό τών 100.000 δρχ. κ.λ.χ.

Άρθρο 4. .

Μέ τό άρθρο 4 καταργεΰνται οί δ ατίξεισ χ:ύ ·/σ" ■"·'*-.· ** 
σαν δικαιολογητικά έκδόσεοις διαβατησίων τό χιστοχοιητικό 
Στρατολογικής καταστάσεως καί τό άχοδεικτικό Φορολογι
κής ενημερότητας.

Καταο-Όΰνται έχίσης οί διατάξεις χοό χροβλέχουν άδεια 
ειδικάς Έτιτροχής γιά τή μετάβαση καλλιτεχνών σέ χώρες 
τάς Βοσείου ’Αφρικής καί Μέσης Ανατολής, λαμβανοαένου 
ύχόψη-ότι τό μέτρο αυτό χού καθιερώθηκε τό έτος 1956 γιά 
τή χροστασία γυναικών καλλιτεχνών χού μεταβαίνουν στις 
γώρες αυτές, άχό την εκμετάλλευση, άχοδείχτηκε στή κράση 
ατελέσφορο καί μάλλον ταλαιχωρεί χαρά χροστατεΰει τούς 
ένδιασερομένους.

Τέλος, καταργοΰνται διατάξεις χού άφοροΰν σέ θέματα 
ρυθμ-ζόμενχ άχό τό ύχό κατάρτιση νομοσχέδιο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αχό τις διατάξεις τοΰ νομοσχεδίου δέν χροκαλοϋνται δαχά- 
ς γιά τόν”κρατ:κό χροϋχολογισμό.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1979
Οί ' Υχουργοί .
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Περί τρ:χ:χ·: ή-εως καί σσμχληρώ:ε*.·;ς τής νμίθεσίχσ «χ·ε ί

άχοδημίας καί άχλουοτεύοεως τής δ αδικασίας ίκίόοε’ως
διαβατηρίων»,

Άρθρον 1.

"Έννοια καί είδη τών διαβατηρίων.
1, Τά διαβατήρια είναι δημόσια έγγραφα. Τά ύχό τών ,yo- 

μαρχιών, τών Διαμερισμάτων τής Νομαρχίας Αττικής καί 
τών 'Ελληνικών Προξενικών Αρχών, χορηγούμενα διαβα
τήρια διχνρίνονται εις ατομικά, οικογενειακά καί ομαδικά.

2. Αί Προξενικαί Άρχαί δόνανται νά χορηγούν ταξιδιω
τικά έγγραφα χερεωρισμενης τοχικής καί χρσνικ.ής ισχύος εις 
τρόσωχα στερούμενα διαβατηρίων διά την έχιστροφήν εις τήν 
Ελλάδα ή τήν μετάβασον εις τήν χώραν τής μονίμου διαμο

νής των.
Άρθρον 2.

Διατυχώσεις καί άχαιτοόμενα διά τήν έκδοσιν 
διαβατηρίων δικαιολογητικά.

Αί διατυχώσεις, τά άχαιτοόμενα διά τήν έκδοσιν διαβατη
ρίων καί ταξιδιωτικών εγγράφων δικαιολογητικά, ή χρονική 
καί τοχική ί:χύς τούτων, ό τόκος καί τό σχήμα αυτών ως και 
χάσα οναγκαία λεχτομέρεια διά τήν έφαρμογήν τοΰ κχρόντος. 
καθορίζονται διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων χρο- 
τάσει τών Ύκουργών ’Εξωτερικών. ’Εσωτερικών καί Οικο
νομικών.

. Άρθρο-, 3.
Άφαίρεσις διαβατηρίων.

1. Άφαίρεσις ίσχΰοντος διαβατηρίου δέν έχιτρέχεται. Κατ' 
έξχίρεσιν δύνατα: νά άφχιρείται ίσχΰον δ'.σόατήριον, έά; διά 
τον κάτοχον αύτοϋ έξεδόθη άχόφασις άκχγορεόσε-ως εξόδου έκ 
τής χώρας.

2. Ή άφαίρεσις ένεργείται ύχό τών αρμοδίων διά τήν έκ- 
δοσιν ή θεώρησιν διαβατηρίων διοικητικών καί αστυνομικών 
’Αρχών ώς καί ύχό τών "Ελληνικών Προξενικών ’Αρχών.

Άρθρον 4.

Κχτχργούμεναι διατάξεις.
Άχό τής ένάρξεως ισχύος τοΰ χαρόντος καταργοΰνται αί 

διατάξεις: α) τοΰ άρθρου 93 χαράγραφος 1 τοΰ Ν.Δ. 720/ 
1970 «χερί Στρατολογίας» ώς τούτο άντικχτεστάθη διά τοΰ 
άρθρον 6 τοΰ Νόμου 160/1975 «χερί αντί καταστάσεως δ:α- 
τάξεών τινων τοΰ Ν.Δ. 720/1970 «χερί Στρατολογίας» καί 
τοΰ Ν. 4/1975 «χερί στρατολογικής τχκτοχοιήσεως κατηγο
ριών τινων στρχτευοιμων καί χερί ρυθμίσεως στρατολογικών 
τινων ζητημάτων», αί χροίλέχουσαι τήν έκδοσιν ή άνχνέωσιν 
διαβατηρίων χαρά τών χρός τούτο αρμοδίων ’Αρχών, βάσει τοΰ 
χ-.στοχοιητικ.οΰ Στρατολογικής καταστάσεως ή ετέρου άκο- 
δεικτικοΰ στοιχείου, β) τοϋ άρθρου 9 χαράγρ. 2 τοϋ Ν. 2097/ 
1952 «χερί ρυθμίσεως ειδικών τινων χεριχτώσεων εφαρμο
γής τοΰ νόμου χερί είσκράξεως δημοσίων εσόδων καί άλλων 
.τινων διατάξεων» αί χροβλεχουσχι την δι’ άκοφχσεων τοΰ Τ 
χουργοΰ Οικονομικών έχιβαλήν κεριορισμών καί άχαγορεύσεων 
εναντίον τών μή έκχληρωσάντων τάς χρός τό Δημόσιον φορο
λογικές των ύχοχρεώσεις, άν-αγομένας εις τήν μετάίασν τού
των εις τό εξωτερικόν, γ) τοΰ άρθρου 1 τοΰ άχ; 3 10.1956


