
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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

4 Σεπτεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157

9195
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2021.09.04 19:56:44
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Signature Not
Verified



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9228 Τεύχος A’ 157/04.09.2021

28. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10.14.3. μετά τις 
λέξεις «Η νέα περίοδος αποκλεισμού» προστίθενται, με-
ταξύ κομμάτων, οι λέξεις «, συμπεριλαμβανομένης μίας 
επίπληξης και όχι μίας περιόδου αποκλεισμού,».

29. Στην περ. (β) του άρθρου 14.6.2. μετά τις λέξεις 
«στους κανόνες αντιντόπινγκ του παρόντος» προστίθε-
νται, μεταξύ κομμάτων, οι λέξεις «σύμφωνα με τους ισχύ-
οντες νόμους και το Διεθνές Πρότυπο για την Προστασία 
της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων».

30. Στο άρθρο 19.1. οι λέξεις «όλες τις ισχύουσες πολι-
τικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ» αντικαθίστανται με 
τις λέξεις «τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».

31. Στο άρθρο 19.4. οι λέξεις «τις πολιτικές και τους κα-
νόνες αντιντόπινγκ σύμφωνα με τον Κώδικα» αντικαθίστα-
νται με τις λέξεις «τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».

32. Στο άρθρο 20.1. οι λέξεις «όλες τις ισχύουσες πο-
λιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ που υιοθετούνται 
σύμφωνα με τον Κώδικα» αντικαθίστανται με τις λέξεις 
«τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».

Άρθρο 67

Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε 

αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία 

στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 

και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο - 

Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 30 του 

ν. 4726/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις

2. Αθλητικό σωματείο, το οποίο κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένο σε αθλη-
τική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική 
αθλητική αναγνώριση, μετέχει στην αγωνιστική δρα-
στηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην 
των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των 
τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημά-
των, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική 
αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο 
αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 
(Α΄148), το αργότερο έως την 31η.7.2022. Αθλητικό 
σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική ανα-
γνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό 
μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου 
εδαφίου, διαγράφεται αυτοδικαίως από το οικείο μη-
τρώο μελών και δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις 
αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής 
ένωσης ή ομοσπονδίας.»

Άρθρο 68

Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του 

ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 75 

του ν. 4735/2020

Στην παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), 
η οποία προστέθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4809/2021 
(Α΄102), η ημερομηνία «1η.9.2021», ως προς τη δυνατό-
τητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 
«1η.8.2022» και το άρθρο 75 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

2. Η ισχύς της παρ.  2 του άρθρου 66 αρχίζει την 
1η.8.2022.»

Άρθρο 69

Έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

ν. 2725/1999 - Τροποποίηση του άρθρου 140 

του ν. 2725/1999

Στην παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), 
η οποία προστέθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4809/2021 
(Α΄102), η ημερομηνία «1η.9.2021», ως προς τη δυνατό-
τητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν 
σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αντι-
καθίσταται με την ημερομηνία «1η.8.2022» και το άρθρο 
140 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 140
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει 
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους 
διατάξεις του.

2. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρ-
θρου 8 αρχίζει την 1η.8.2022.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 ισχύει 
από τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας (Ε.Π.Ο.) που θα διεξαχθούν πριν από τους θε-
ρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά το έτος 2024 (Παρίσι).

4. Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 22, ως προς το δι-
καίωμα συμμετοχής εκπροσώπου των εν ενεργεία προ-
πονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας, αρχίζει από 
την 1η.1.2022.

5. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την 
υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2 
του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή 
αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος, 
αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 

6. Η ισχύς της παρ. 3Α του άρθρου 33, ως προς το δι-
καίωμα ελεύθερων μεταγραφών ερασιτεχνών αθλητών 
αρχίζει από την 1η.1.2022.».

Άρθρο 70

Παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων 

του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με 

την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» 

στην «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων 

Μηχανοκίνητου Αθλητισμού» - Τροποποίηση 

του άρθρου 101 του ν. 4764/2020

Στο άρθρο 101 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) επέρχονται 
οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Ο τίτλος τροποποιείται με την προσθήκη αναφοράς 
στο περιεχόμενο της παρ. 2 και διαμορφώνεται ως εξής:
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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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