
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4825 

Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επι-
στροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση 
επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα 
αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης 
διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Πίνακας Περιεχομένων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ

Άρθρο 1 Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών

Άρθρο 2 Ζητήματα αποφάσεων επιστροφής - Αντι-

κατάσταση της παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 4 του 

άρθρου 21 του ν. 3907/2011

Άρθρο 3 Οικειοθελής αναχώρηση - Αντικατάσταση 

του άρθρου 22 του ν. 3907/2011

Άρθρο 4 Περί αναβολής της απομάκρυνσης - Τρο-

ποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του 

ν. 3907/2011

Άρθρο 5 Ένδικα βοηθήματα - Τροποποίηση των παρ. 1 

και 5 του άρθρου 28 του ν. 3907/2011

Άρθρο 6 Ίδρυση ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης - 

Ζητήματα αδειοδότησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του 

άρθρου 35 του ν. 3907/2011

Άρθρο 7 Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώ-

ρησης - Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 

του ν. 3907/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥ-

ΣΗΣ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙ-

ΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4251/2014

Άρθρο 8 Επιδόσεις αδειών διαμονής και απορριπτι-

κών αποφάσεων - Αντικατάσταση των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 10 του ν. 4251/2014

Άρθρο 9 Καθορισμός ανώτατου αριθμού θέσεων για 

εξαρτημένη εργασία που χορηγείται σε πολίτες τρίτων 

χωρών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του 

ν. 4251/2014

Άρθρο 10 Άδεια διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή 

τραπεζική κατάθεση - Τροποποίηση της περ. 5 και προ-

σθήκη περ. 10 και 11 στο άρθρο 16 του ν. 4251/2014

Άρθρο 11 Ψηφιακοί νομάδες - Προσθήκη περ. ιε΄ στην 

παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014

Άρθρο 12 Κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας διαμονής - 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014

Άρθρο 13 Ειδικότερα ζητήματα αδειών διαμονής - 

Τροποποίηση της περ. 5 της παρ. Α του άρθρου 20 του 

ν. 4251/2014

Άρθρο 14 Αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που 

εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν του ν. 4251/2014 - Αντικατά-

σταση της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014

Άρθρο 15 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη 

διορθωτική εκδοχή του ελληνικού κειμένου της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 - Τροποποίηση των 

άρθρων 35, 64 και 67 του ν. 4251/2014 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

Ν. 4636/2019

Άρθρο 16 Ανάκληση και άρνηση ανανέωσης του κα-

θεστώτος του πρόσφυγα - Τροποποίηση των άρθρων 

14, 63 και 91 του ν. 4636/2019

Άρθρο 17 Ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής 

σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας και σε μέλη οικογέ-

νειάς του - Αντικατάσταση της παρ. 1, τροποποίηση της 

παρ. 4, προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 24 του ν. 4636/2019

Άρθρο 18 Ρύθμιση ζητημάτων ταξιδιωτικών εγγρά-

φων  - Αντικατάσταση της παρ.  1, τροποποίηση των 

παρ. 2 και 4, κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 25 του 

ν. 4636/2019

Άρθρο 19 Ρυθμίσεις για τον Προσωρινό Αριθμό 

Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού 

(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 

55 του ν. 4636/2019

Άρθρο 20 Ρυθμίσεις σχετικά με την παραμονή των αι-

τούντων διεθνή προστασία - Τροποποίηση των άρθρων 

68 και 104 του ν. 4636/2019

Άρθρο 21 Διάρκεια ισχύος δελτίου αιτούντος διεθνή 

προστασία - Στοιχεία ταυτότητας αιτούντων - Τροποποί-

ηση των άρθρων 70 και 79 του ν. 4636/2019

Άρθρο 22 Στοιχεία απορριπτικής απόφασης επί αιτή-

σεως διεθνούς προστασίας - Τροποποίηση των παρ. 8 
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και 9, αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 82 του 
ν. 4636/2019

Άρθρο 23 Παράβολο υποβολής μεταγενέστερης αίτη-
σης - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 89 του ν. 4636/2019

Άρθρο 24 Ρυθμίσεις σχετικά με αποφάσεις ανάκλησης 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας - Τροποποίηση της 
παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4636/2019

Άρθρο 25 Απόφαση επιστροφής επί απόρριψης της 
προσφυγής - Αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 
95 του ν. 4636/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4375/2016

Άρθρο 26 Στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου - Αντι-
κατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016

Άρθρο 27 Σύσταση θέσης Διοικητικού Διευθυντή Αρ-
χής Προσφυγών - Αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 
5 του ν. 4375/2016

Άρθρο 28 Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης - Αντικατάσταση της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 4375/2016

Άρθρο 29 Διαδικασία ίδρυσης και κατάργησης και θέ-
ματα λειτουργίας των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 4375/2016 - Αντικατάσταση του άρθρου 10 του 
ν. 4375/2016

Άρθρο 30 Ρυθμίσεις στελέχωσης της Υπηρεσίας Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης και των Περιφερειακών Υπη-
ρεσιών της - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 11 
του ν. 4375/2016

Άρθρο 31 Γενικοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουρ-
γίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης - Αντικατάσταση των παρ. 2 και 
3 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016

Άρθρο 32 Ρυθμίσεις για τη στελέχωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμά-
των Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ. 
ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) - Αντικατάσταση της περ. β΄ της 
παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016

Άρθρο 33 Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων του πολυετούς Εθνικού Προγράμμα-
τος - Αντικατάσταση της παρ.  1 του άρθρου 78 του 
ν. 4375/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑ-
ΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 34 Κράτηση και διαδικασία απέλασης - Τρο-
ποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3386/2005

Άρθρο 35 Ρυθμίσεις Ταμείου Αλληλεγγύης του άρθρου 
196 του ν. 4662/2020 - Αντικατάσταση της παρ. 2, τροπο-
ποίηση των παρ. 3, 4 του άρθρου 196 του ν. 4662/2020

Άρθρο 36 Κάλυψη θέσεων προϊσταμένων Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - 
Τροποποίη ση των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 113 του 
ν. 4674/2020

Άρθρο 37 Χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης 
και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) 
σε αιτούντες διεθνή προστασία

Άρθρο 38 Ομάδες Εργασίας
Άρθρο 39 Πόροι του ειδικού επιδόματος Ε.Υ. ΣΥ. Δ. 

Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 
48 του ν. 4686/2020

Άρθρο 40 Προϋποθέσεις δραστηριοποίησης σε χώρο 
αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής

Άρθρο 41 Στελέχωση του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου από μη πολιτικό προσωπικό

Άρθρο 42 Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 43 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας μηχανικών 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου

Άρθρο 44 Διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υπο-
θέσεων

Άρθρο 45 Χρηματοδότηση προγραμμάτων του πολυ-
ετούς Εθνικού Προγράμματος -Τροποποίηση της παρ. 2 
του άρθρου 78 του ν. 4375/2016

Άρθρο 46 Διαμνημόνευση Μεταναστευτικής Αρωγής 
(ΔΜΑ)

Άρθρο 47 Αναμόρφωση της διαδικασίας μετάκλησης 
εποχικών εργατών - Τροποποίηση της περ. κδ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 1, αντικατάσταση των παρ. 3, 4 και 6 και 
προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 13, αντικατάσταση του 
στοιχείου i της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18, και 
προσθήκη εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου 28 του 
ν. 4251/2014

Άρθρο 48 Μεταβατικό καθεστώς συμβάσεων έργων, 
υπηρεσιών ή προμηθειών - Κατάργηση του άρθρου 96 
του ν. 4368/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 49 Μετακινήσεις προσωπικού
Άρθρο 50 Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου
Άρθρο 51 Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους
Άρθρο 52 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της 

συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 53 Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών 

νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής 
θεραπείας στο Δημόσιο

Άρθρο 54 Αύξηση καταβαλλόμενης επιχορήγησης για 
τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων 
ατόμων - Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 34 του 
ν. 4816/2021

Άρθρο 55 Παράταση χρονικού διαστήματος εκμίσθω-
σης με οδηγό Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέσω προκράτησης

Άρθρο 56 Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών 
συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2021

Άρθρο 57 Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατά-
ξεων του ν. 4782/2021 - Τροποποίηση του άρθρου 142 
του ν. 4782/2021 

Άρθρο 58 Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση 
ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020

Άρθρο 59 Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής - Τροποποίηση 
της περ. Α΄ - Προσθήκη τίτλου και υποπαρ. 1.1.1. στην 
παρ. 1.1. της περ. Β΄ του άρθρου 1 του ν. 4791/2021 

Άρθρο 60 Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4791/2021 περί παραβά-
σεων κανόνων αντιντόπινγκ
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Άρθρο 61 Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς 
σκοπούς - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4791/2021

Άρθρο 62 Διαχείριση αποτελεσμάτων - Εφέσεις - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4791/2021

Άρθρο 63 Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις - Αντικατά-
σταση του άρθρου 22 του ν. 4791/2021

Άρθρο 64 Ρόλοι και υποχρεώσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. - Προ-
σθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4791/2021

Άρθρο 65 Ερμηνεία του Κώδικα - Προσθήκη άρθρου 
22Α στον ν. 4791/2021 

Άρθρο 66 Διόρθωση παροραμάτων και παραδρομών 
στον ν. 4791/2021 

Άρθρο 67 Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε 
αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερού-
νται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο 
ηλεκτρονικό μητρώο - Αντικατάσταση της παρ. 2 του 
άρθρου 30 του ν. 4726/2020

Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 
του ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 75 του 
ν. 4735/2020

Άρθρο 69 Έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 2725/1999 - Τροποποίηση του άρθρου 140 του 
ν. 2725/1999 

Άρθρο 70 Παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστά-
σεων του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 
επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» στην «Οργανω-
τική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητι-
σμού» - Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν. 4764/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 72 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73 Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών

1. Τα άρθρα 16 έως 33 του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 3907/ 
2011 (Α΄7) περί προσαρμογής στην ελληνική νομοθεσία 
της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετι-
κά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη 
μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών (L 348), δεν εφαρμόζονται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι:

α. υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 
2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς 
διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων 
του Σένγκεν) (ΕΕ L 77) ή συλλαμβάνονται ή παρακολου-
θούνται από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με παράνομη 
χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώ-
δικα Συνόρων Σένγκεν, στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί 
στη συνέχεια άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στη χώρα,

β. υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης, σύμφωνα με 

διεθνή σύμβαση που δεσμεύει τη χώρα ή τα άρθρα 436-

456 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, A΄96) 

ή τον ν. 3251/2004 (Α΄ 127) και

γ. απολαμβάνουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυ-

κλοφορίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του 

Κώδικα Συνόρων Σένγκεν και το π.δ. 106/2007 (Α΄ 135).

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 εφαρμόζονται τα άρ-

θρα 76, 77, 78, 78 Α, 80, 81, 82 και 83 του ν. 3386/2005 

(Α΄ 212).

3. Στην απόφαση με την οποία διατάσσεται η επιστρο-

φή αιτούντος διεθνούς προστασίας γίνεται μνεία στo 

παρόν άρθρο.

Άρθρο 2 

Ζητήματα αποφάσεων επιστροφής - 

Αντικατάσταση της παρ. 1 και τροποποίηση της 

παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011

1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αντι-

καθίσταται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης διεθνούς προ-

στασίας ή διακοπής εξέτασης του αιτήματος του άρθρου 

81 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) ή ανάκλησης καθεστώτος 

διεθνούς προστασίας ή απόρριψης αιτήματος χορήγη-

σης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε περί-

πτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η αρμόδια 

αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης 

χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της απόφασης απόρριψης της αίτησης διεθνούς 

προστασίας ή της απόφασης διακοπής εξέτασης του 

αιτήματος του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 ή της από-

φασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

ή της απόφασης απόρριψης του αιτήματος διαμονής 

ή ανάκλησης του τίτλου διαμονής. Εφόσον υφίσταται 

ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, 

θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής ή 

απέλασης ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτι-

κής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στις λοιπές 

περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, που διαμένουν 

παράνομα σε ελληνικό έδαφος, εκδίδεται απόφαση επι-

στροφής από τα αρμόδια όργανα κατά την παρ. 2 του 

άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212). Οι αποφάσεις επι-

στροφής εκδίδονται με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων 

των παρ. 2 έως 5.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του 

ν. 3907/2011 τροποποιείται με τη διαγραφή της αναφο-

ράς στο άρθρο 19 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και η παρ. 4 

διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές μπορούν ανά 

πάσα στιγμή να χορηγούν αυτοτελή άδεια διαμονής για 

λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λό-

γους, σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει παράνο-

μα στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 19Α 

του ν. 4251/2014. Στην περίπτωση έκδοσης της ανωτέρω 

άδειας διαμονής, δεν εκδίδεται απόφαση επιστροφής. 

Εφόσον η απόφαση επιστροφής έχει ήδη εκδοθεί, τότε 

αυτή ανακαλείται ή αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 

ίσο με τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω άδειας.»
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Διακυβέρνησης μέσω επιχορήγησης προς την Κοινωνία 
της Πληροφορίας (ΚτΠ) Μ.Α.Ε., τροποποιείται ως προς 
το ανώτατο ύψος της καταβαλλόμενης στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. 
επιχορήγησης και η παρ. 7 του άρθρου 34 διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«7. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και 
την εφαρμογή του παρόντος, καταβάλλεται ποσό ύψους 
μέχρι εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (70.000.000 €) από 
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω επιχο-
ρήγησης προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε., κατόπιν ενίσχυσης των 
σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023- 
711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.».

Άρθρο 55
Παράταση χρονικού διαστήματος εκμίσθωσης 
με οδηγό Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέσω προκράτησης

Αποκλειστικά για το έτος 2021, η ισχύς του δεύτερου 
εδαφίου του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), σύμ-
φωνα με την οποία, ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην 
των νησιών Κρήτης και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια 
της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προ-
κρατήσεως, ορίζεται σε μισή ώρα, παρατείνεται από τη 
λήξη της έως την 31η.10.2021.

Άρθρο 56
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών 
συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 
2021

Για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής 
συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 
(Α΄ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του 
άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για 
πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που 
συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων 
των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών 
καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

Άρθρο 57
Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων 
του ν. 4782/2021 - Τροποποίηση του άρθρου 
142 του ν. 4782/2021

Στο άρθρο 142 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36), περί έναρξης 
ισχύος των διατάξεων σχετικά με τα θέματα δημοσίων συμ-
βάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, α) από την περ. 
β΄ της παρ. 1 διαγράφονται οι αριθμοί των άρθρων «55» και 
«134», β) η περ. γ΄ της παρ. 1 καταργείται, γ) προστίθεται 
περ. ε΄ στην παρ. 1 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 142
Έναρξη ισχύος Μέρους Α΄

1. Η ισχύς των διατάξεων:
α) του άρθρου 4, κατά το μέρος που τροποποιεί την 

παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016,
β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά το μέρος που 

τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, 
57, 58, 59, 60, 63, 64, 66 έως 79, 82 έως 86, 89 έως 93, 95 
έως 98, 100, 131 και 138,

γ) [Καταργείται].

δ) του άρθρου 109, κατά το μέρος που τροποποιεί την 

παρ. 7 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016, αρχίζει από 

την 1η.9.2021

ε) των άρθρων 55, 108 κατά το μέρος που τροποποιεί 

την περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, 

και 134 αρχίζει από την 1η.3.2022.

2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το μέρος που τροπο-

ποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, 7, 

8, 9, 11, 12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101, 

108, εκτός της περ. α΄ της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει 

από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρ-

χίζει από την 1η.6.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

στις επιμέρους διατάξεις του.».

Άρθρο 58
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 - 
Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 
5 του ν. 4681/2020

Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 

(Α’ 74), ως προς τη χορήγηση άδειας παραγωγής αντιση-

πτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται έως την 31η.12.2021.

Άρθρο 59
Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής
Τροποποίηση της περ. Α΄ - Προσθήκη τίτλου 
και υποπαρ. 1.1.1. στην παρ. 1.1. της περ. Β΄ 
του άρθρου 1 του ν. 4791/2021

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) τροποποιού-

νται οι υποπερ.: β), θ), λα), λστ), μα), μδ), με), νγ), ξβ) και 

οη) της περ. Α, ως προς τους επιμέρους ορισμούς, και 

διαμορφώνονται ως εξής: 
«β) Αθλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται στον 

αθλητισμό σε διεθνές επίπεδο, όπως καθορίζεται από 
την εκάστοτε διεθνή ομοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο, 
όπως καθορίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντό-
πινγκ. Οργανισμός αντιντόπινγκ έχει τη διακριτική ευχέ-
ρεια να εφαρμόσει κανόνες αντιντόπινγκ σε αθλητή, ο 
οποίος δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού 
επιπέδου αθλητής, και με αυτόν τον τρόπο να τον εντά-
ξει στον ορισμό του ’’αθλητή’’. Όσον αφορά σε αθλητές 
που δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επι-
πέδου, ο οργανισμός αντιντόπινγκ μπορεί να επιλέξει: 
να διεξάγει περιορισμένους ελέγχους ή να μην διεξάγει 
καθόλου ελέγχους, να αναλύει δείγματα για λιγότερες 
ουσίες από αυτές που περιέχονται στον πλήρη κατάλο-
γο απαγορευμένων ουσιών, να απαιτεί περιορισμένες ή 
να μην απαιτεί καθόλου πληροφορίες εντοπισμού ή να 
μην απαιτεί εκ των προτέρων αίτηση για κατ’ εξαίρεση 
χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.). Εντούτοις, 
εάν μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ των άρθρων 2.1, 
2.3 ή 2.5 διαπραχθεί από οποιονδήποτε αθλητή επί του 
οποίου ένας οργανισμός αντιντόπινγκ έχει επιλέξει να 
ασκήσει την αρμοδιότητά του να ελέγχει και ο οποίος 
αγωνίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο του διεθνούς ή του 
εθνικού, τότε εφαρμόζονται οι συνέπειες που καθορίζο-
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών Οικονομικών και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής  Προστασίας
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υπουργός Εξωτερικών του Πολίτη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 

Εθνικής Παιδείας Εργασίας
Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 Περιβάλλοντος  Πολιτισμού
Υγείας και Ενέργειας και Αθλητισμού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού   
και Αθλητισμού Δικαιοσύνης Εσωτερικών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης Υποδομών 
Εσωτερικών και Ασύλου  και Μεταφορών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας  Αγροτικής
και Νησιωτικής Πολιτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τουρισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Επικρατείας Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

7. Οι παρ. 47 και 48 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 

(Α΄ 76 και Α΄ 88 - διόρθωση σφαλμάτων), περί ανανέω-

σης και επανεξέτασης των αδειών διαμονής που είχαν 

χορηγηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 του 

π.δ. 114/2010, καταργούνται.

8. Οι παρ. 14 και 15 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 

(Α΄ 51), περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την 

επιλογή Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας 

της Αρχής Προσφυγών, καταργούνται.

9. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016, περί ορι-

σμού επικεφαλής σε Κινητές Μονάδες Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, καταργείται.

10. Το άρθρο 22 του ν. 4375/2016, περί χορήγησης 
άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτού-
ντες διεθνή προστασία, καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 73
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος 
αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

2. Ειδικώς η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 72 αρχίζει 
από την 1η Ιουλίου 2022.

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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