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                      Αγ. Ι. Ρέντης, 12 Νοεμβρίου 2021                                 
                      Α.Π. οικ. 384869/21
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Θηβών 196-198,  182 33, Αγ. Ι. Ρέντης
Email:  dir.mp@migration.gov.gr
Αρμόδιες: Ε. Χαροκόπου, Μ. Μπουραντά
Τηλ.: 213 212 8906

Προς : 
Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις της χώρας 
- Διευθύνσεις Αλλοδαπών 
& Μετανάστευσης
(με την παράκληση ενημέρωσης των 
Τμημάτων αρμοδιότητός τους)

Εγκύκλιος  υπ’ αρ. 1

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4825/2021 (Α’ 157)

Όπως γνωρίζετε, στο ΦΕΚ Α’ 157 δημοσιεύθηκε ο ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση 
διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών 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». 

Στις ρυθμίσεις του νέου νόμου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις, οι οποίες 
αφορούν στο ν. 3907/2011 (Α’ 7) περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες 
στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών», καθώς και στο ν. 4251/2014 (Α’ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής 
Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι στο πρώτο κεφάλαιο του ν. 4825/2021, επέρχονται 
τροποποιήσεις σε διατάξεις του ν. 3907/2011, προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που 
προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής των πολιτών τρίτων 
χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα. 

Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η συνολική αναμόρφωση της διαδικασίας παροχής 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης μέσω της μείωσης του χρονικού διαστήματος 
οικειοθελούς αναχώρησης, της αυστηροποίησης των διατάξεων που αφορούν την 
παράταση της σχετικής προθεσμίας, καθώς και της εισαγωγής πρόβλεψης περί 
προηγούμενης εισήγησης για τη μη χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης αν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή ο πολίτης τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια 
ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια.

Στο δεύτερο κεφάλαιο του ν. 4825/2021, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4251/2014, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που προκαλούνται από την αδυναμία ή την 
καθυστέρηση επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης ή ανάκλησης αδειών 
διαμονής ή αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 
4251/2014. 

Με τις νέες διατάξεις, προβλέπεται η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.) στις διαδικασίες επιδόσεων των απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων, 
ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες. Επίσης, θεσπίζονται 
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νέες ρυθμίσεις, οι οποίες διευκολύνουν τη διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα κεφαλαίων 
που προορίζονται για επένδυση, τη χορήγηση αδειών διαμονής σε επενδυτές που 
επιθυμούν να αλλάξουν τομέα επένδυσης, τη δυνατότητα επένδυσης σε περισσότερους 
του ενός τομείς, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων 
και την αναμόρφωση της διαδικασίας μετάκλησης εποχικών εργατών.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει ως αντικείμενο την επεξήγηση όσων εκ των νέων διαδικασιών 
που εισάγουν οι ρυθμίσεις του ν. 4825/2021 χρήζουν διευκρίνισης, στο μέτρο που 
επιφέρουν αξιοσημείωτες τροποποιήσεις στους ν. 3907/2011 και ν. 4251/2014 και στο 
βαθμό που αφορούν, ιδίως, το πεδίο αρμοδιότητας των υπηρεσιών Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3907/2011 (Α’ 7)

1.1. «Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών» (άρθρο 1 του ν. 4825/2021)

Με το άρθρο 1 του ν. 4825/2021 επιχειρείται να αποσαφηνιστεί το πεδίο ρύθμισης του ν. 
3386/2005 (A’212) περί απελάσεων και του ν. 3907/2011 (A’7) περί επιστροφών. Στόχος 
της διάταξης είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής 
πολιτών τρίτων χωρών, των οποίων η παραμονή στη χώρα κρίθηκε μη νόμιμη.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται σαφές ότι τα άρθρα 16 έως 33 του ν. 3907/2011, περί 
προσαρμογής στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών (L 348), δεν εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
πολιτών τρίτων χωρών, για τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 76 έως 83 του ν. 
3386/2005 (περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4825/2021).

1.2. «Ζητήματα αποφάσεων επιστροφής» (άρθρο 2 του ν. 4825/2021)

Με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4825/2021 επέρχεται η εξής τροποποίηση στην παρ. 4 
του άρθρου 21 του ν. 3907/2011:
H χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή 
άλλους λόγους σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει παράνομα στην Ελληνική 
Επικράτεια, θα κρίνεται αποκλειστικά βάσει των διατάξεων του άρθρου 19Α του ν. 
4251/2014, και όχι του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.

Επισημάνσεις:

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης 
και Ασύλου.

2. Η διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, η οποία εφαρμόζεται κανονικά εφόσον 
συντρέχουν οι οικείες προϋποθέσεις, δεν συμπλέκεται με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 

1Επισημαίνεται ότι σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση της 
διαδικασίας μετάκλησης εποχικών εργατών (..)» και την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό 
την εποχική εργασία εν γένει, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.
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2 του ν. 4825/2021 και την τροποποίηση που αυτή επιφέρει στην παρ. 4 του άρθρου 21 
του ν. 3907/2011.
1.3 «Οικειοθελής αναχώρηση» (άρθρο 3 του ν. 4825/2021)

Με το άρθρο 3 του ν. 4825/2021 αντικαθίσταται το άρθρο 22 του ν. 3907/2011. Στόχος 
της ρύθμισης του άρθρου 3 είναι η επίτευξη ταχύτερης και αποτελεσματικότερης 
διαδικασίας παροχής προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σε πολίτες τρίτων χωρών, 
των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα κρίθηκε μη νόμιμη.

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η διάρκεια του χρονικού διαστήματος για την 
οικειοθελή αναχώρηση, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ επτά (7) και είκοσι πέντε (25) 
ημερών, αντί του χρονικού διαστήματος από επτά (7) έως τριάντα (30) ημέρες που ίσχυε 
πριν τη δημοσίευση του ν. 4825/2021.

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης, κατόπιν συνεκτίμησης ενδεικτικά παρατιθέμενων 
περιστάσεων (η διάρκεια παραμονής του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα, η φοίτηση 
των τέκνων αυτού σε σχολείο και η ύπαρξη άλλων οικογενειακών ή/και κοινωνικών 
δεσμών), με το ανώτερο όριο της παράτασης να διαμορφώνεται πλέον στις εκατόν είκοσι 
(120) ήμερες, αντί του ενός έτους που ήταν το ανώτερο όριο, σύμφωνα με το πριν τη 
δημοσίευση του ν. 4825/2021 καθεστώς.

Με την παράγραφο 4 καθορίζονται εκείνες οι περιπτώσεις στις οποίες δεν χορηγείται 
χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, 
εισάγεται υποχρέωση προηγούμενης εισήγησης των οργάνων της παρ. 2 του 
άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) προς τις αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης 
επιστροφής αρχές, αναφορικά με το αν ο πολίτης τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη 
δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια ή υπάρχει κίνδυνος διαφυγής 
του. 

Επισημάνσεις:

1. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς 
και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η αρμόδια αρχή εκδίδει 
απόφαση επιστροφής του πολίτη τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης απόρριψης του αιτήματος διαμονής ή ανάκλησης του 
τίτλου διαμονής. Στην απόφαση επιστροφής δύναται να περιλαμβάνεται πρόβλεψη για 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης του πολίτη τρίτης χώρας, σύμφωνα με 
το άρθρο 22 του ν. 3907/2011, όπως τροποποιείται με το άρθρο 3 του ν. 4825/2021. 
Επομένως, οι υπηρεσίες σας, όταν εκδίδουν αποφάσεις απορριπτικές περί χορήγησης ή 
ανανέωσης άδειας διαμονής ή ανακλητικές ισχύουσας άδειας διαμονής, δύνανται να 
τάσσουν στην απόφαση επιστροφής, προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3907/2011, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη για την οικειοθελή αναχώρηση, τελεί υπό την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3907/2011, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

2. Σχετικά με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3907/2011, όπως ισχύει, επισημαίνονται τα 
ακόλουθα:

Οι υπηρεσίες σας, προκειμένου να αποφανθούν για το αν θα χορηγήσουν ή όχι χρονικό 
διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης, υποχρεούνται στο εξής, σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3907/2021, όπως ισχύει με την τροποποίηση του άρθρου 3 
του ν. 4825/2021, να ζητούν από τα όργανα της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του ν. 
3386/2005, ήτοι από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, εισήγηση ως προς το αν υπάρχει 
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κίνδυνος διαφυγής για τον πολίτη τρίτης χώρας, ή εάν o πολίτης τρίτης χώρας αποτελεί 
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, εντός 
48 ωρών από την αποστολή σχετικού αιτήματος.

Επισημαίνεται ότι η διαβίβαση του εν λόγω αιτήματος εκ μέρους των υπηρεσιών σας θα 
πραγματοποιείται αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το οποίο 
θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της κατά τόπο αρμόδιας 
Αστυνομικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο 
Παράρτημα.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4251/2014, το δικαίωμα διαμονής 
πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους 
του Κώδικα, τελεί υπό την προϋπόθεση, οι εν λόγω πολίτες, να μην θεωρούνται απειλή 
για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις και να μην 
είναι καταχωρισμένοι ως ανεπιθύμητοι στις εθνικές βάσεις δεδομένων.
Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας αποτελεί 
προαπαιτούμενο στοιχείο κατά την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής και για την 
υπαγωγή σε καθεστώς αδειών διαμονής μακράς διάρκειας. 
Εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η αρμόδια υπηρεσία 
μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής. Η συνδρομή λόγων 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας που ανακύπτουν μετά τη χορήγηση της άδειας διαμονής 
συνιστούν λόγο ανάκλησής της.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, εάν οι υπηρεσίες σας είχαν ενημερωθεί από τις 
αρμόδιες αστυνομικές αρχές, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι α) υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής ή β) o πολίτης τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη 
δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση να ζητηθεί η 
εισήγηση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011, όπως ισχύει, και οι υπηρεσίες σας 
δεν θα χορηγούν προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης.

Επομένως, χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης, δεν χορηγείται, στις εξής 
περιπτώσεις:
α) αν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, ή ο πολίτης τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη 
δημόσια ασφάλεια ή τάξη ή την εθνική ασφάλεια, που προκύπτει μετά από προηγούμενη 
επικοινωνία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές (κατ΄ άρθρο 6 ν. 4251/2014, όπως ισχύει), 
ή μετά από σχετική εισήγησή τους (κατ΄ άρθρο 3 παρ. 4 ν. 3907/2011, όπως ισχύει) ή 
β) αν η αίτηση για νόμιμη παραμονή έχει απορριφθεί ως προδήλως αβάσιμη ή 
καταχρηστική.

1.4 «Ένδικα βοηθήματα» (άρθρο 5 του ν. 4825/2021)

Η ρύθμιση του άρθρου 5 του ν. 4825/2021, τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 28 του 
ν. 3907/2011, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας και την 
αποφυγή κατάχρησης του παρεχόμενου δικαιώματος άσκησης ενδίκου μέσου.

Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 1, τίθεται πλέον αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί αίτηση θεραπείας κατά των αποφάσεων 
επιστροφής που ενσωματώνονται σε αποφάσεις απόρριψης του αιτήματος χορήγησης ή 
ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε αποφάσεις ανάκλησης ισχύοντος τίτλου 
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διαμονής. Η προθεσμία αυτή ξεκινά από την επίδοση2 της σχετικής απορριπτικής ή 
ανακλητικής απόφασης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση επιστροφής. 

Με την παράγραφο 5, προβλέπεται ότι αίτηση ακύρωσης κατά των αποφάσεων 
επιστροφής ασκείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), 
και απαλείφεται μη επίκαιρη πλέον διάταξη.

1.5 «Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης» (άρθρο 7 του ν. 
4825/2021)
Με τη ρύθμιση του άρθρου 7 τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του 
ν. 3907/2011 και, συνακόλουθα, επιχειρείται η αναμόρφωση της διαδικασίας χορήγησης 
παράτασης της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σε πολίτες τρίτων χωρών, των 
οποίων η παραμονή στην Ελλάδα κρίθηκε μη νόμιμη.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1, εξακολουθεί να προβλέπεται ότι η παράταση της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 
3907/2011 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4825/2021), γίνεται κατόπιν 
σχετικής αίτησης του πολίτη τρίτης χώρας, η οποία υποβάλλεται πριν τη λήξη της 
αρχικής προθεσμίας και εξετάζεται κατά προτεραιότητα εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την υποβολή της. 
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) ημερών 
η προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης λογίζεται ως σιωπηρώς παραταθείσα.

Στην ίδια ως άνω παράγραφο, εισάγεται νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο η παράταση 
της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σε πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η 
παραμονή στην Ελλάδα κρίθηκε μη νόμιμη, χορηγείται μόνο για τη διευθέτηση των 
εκκρεμών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συνθήκες ενόψει της 
αναχώρησης. Για τη χορήγηση της προθεσμίας αυτής συνεκτιμώνται ενδεικτικά 
αναφερόμενες περιστάσεις κάθε περίπτωσης, όπως η διάρκεια της παραμονής του 
πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα, η φοίτηση των τέκνων αυτού σε σχολείο και η ύπαρξη 
άλλων οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών.
Για λόγους ασφάλειας δικαίου, στην ίδια παράγραφο, προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη 
απάντησης της αρμόδιας υπηρεσίας εντός της ταχθείσας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) 
ημερών από την υποβολή της αίτησης παράτασης της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.
Ως εκ τούτου, επισημαίνουμε ότι είναι σκόπιμη η αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση της 
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 36 ν. 3907/2011, όπως 
τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του ν. 4825/2021.

Στην παράγραφο 2, τίθενται οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη 
ρύθμιση της διαδικασίας επίδοσης της απόφασης χορήγησης παράτασης οικειοθελούς 
αναχώρησης, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τ.Π.Ε.
Συγκεκριμένα, στην παρ. 2, εισάγεται νέο εδάφιο, δυνάμει του οποίου ορίζεται ότι οι 
επιδόσεις των αποφάσεων απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου 
διαμονής, καθώς και των αποφάσεων ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, 
διενεργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014, όπως αυτή 

2Σχετικά με τους νέους τρόπους επίδοσης των σχετικών αποφάσεων και το χρονικό σημείο κατά 
το οποίο, κατά περίπτωση, η απόφαση θεωρείται ότι έχει επιδοθεί, παρακαλούμε όπως 
ανατρέξετε κατωτέρω στο Κεφάλαιο 2.1. «Επιδόσεις απορριπτικών αποφάσεων και αδειών 
διαμονής».
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τροποποιείται με το άρθρο 8 του ν. 4825/2021, και αναλύεται κατωτέρω στο 
Κεφάλαιο 2.1. 

Επισημάνσεις:

1. Η δεκαπενθήμερη προθεσμία απάντησης της αρμόδιας υπηρεσίας επί της αίτησης 
παράτασης της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης ξεκινά από την υποβολή της 
αίτησης, ήτοι από την ημερομηνία κατά την οποία περιέρχεται το αίτημα στην 
αρμόδια για την έκδοση της απόφασης υπηρεσία. 

2. Ως ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αίτησης λογίζεται η ημερομηνία 
πρωτοκόλλησής της από την αρμόδια υπηρεσία, ανεξαρτήτως του τρόπου αποστολής 
της αίτησης βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 8 του ν. 4825/2021, με το οποίο 
τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4251/2014 (Α’ 80)

2.1 «Επιδόσεις απορριπτικών αποφάσεων και αδειών διαμονής» (άρθρο 8 του ν. 
4825/2021)

Με τη διάταξη του άρθρου 8 του ν. 4825/2021, τροποποιούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 
10 του ν. 4251/2014.

2.1.1 Με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014, καθορίζεται νέα διαδικασία 
επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης άδειας διαμονής, αποφάσεων ανάκλησης 
αδειών διαμονής και αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας της παρ. 2 του άρθρου 25 
του ν. 4251/2014, στα πρότυπα της διαδικασίας επίδοσης που προβλέπεται στο άρθρο 82 
του ν. 4636/2019 (Α’ 169). 

Επιπλέον, η διάταξη αυτή εισάγει πρόβλεψη τεκμαιρόμενης επίδοσης της απόφασης, 
προκειμένου να μην υπονομεύεται ο στόχος της διαδικασίας επιστροφής, εξαιτίας πιθανής 
αδυναμίας ή καθυστέρησης της επίδοσης. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την παρ. 3, η επίδοση απορριπτικών αποφάσεων ή 
αποφάσεων για ανάκληση αδειών διαμονής, με ενσωματωμένες αποφάσεις επιστροφής, ή 
αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας της παρ. 2 του άρθρου 25, διενεργείται από την 
αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Αντίγραφο της σχετικής απόφασης, επιδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών 
από την έκδοσή της. 

Η επίδοση διενεργείται πλέον με τους εξής τρόπους:

α) στον αιτούντα ή στον πληρεξούσιό του, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή

β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών στην αρμόδια 
υπηρεσία ή σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πληρεξούσιό του ή

γ) μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - EΨΠ), που διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου και στην οποία έχει πρόσβαση ο αιτών μέσω του λογαριασμού που διατηρεί ή
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δ) με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη δηλωθείσα διεύθυνση 
διαμονής, προσωπικώς στον ίδιο ή στον πληρεξούσιό του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 8, όταν δεν είναι δυνατή η διενέργεια της επίδοσης σύμφωνα με 
τις περ. α΄, β΄ ή γ΄.

Η προς επίδοση απόφαση που έχει διαβιβαστεί με χρήση Τ.Π.Ε. στη δηλωθείσα κατά τα 
ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, θεωρείται ότι επιδόθηκε μετά την 
παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ηλεκτρονική αποστολή της.

2.1.2 Με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός και 
η επιτάχυνση της διαδικασίας ενημέρωσης για την παραλαβή ήδη εκδοθείσας άδειας 
διαμονής, χάρη στην αξιοποίηση της Τ.Π.Ε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 4, η ενημέρωση για την παραλαβή της άδειας 
διενεργείται είτε:

α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών στην αρμόδια 
υπηρεσία ή σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πληρεξούσιό του ή

β) μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - EΨΠ), που διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου και στην οποία έχει πρόσβαση ο αιτών μέσω του λογαριασμού που διατηρεί ή

γ) με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όταν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση με τους 
προηγούμενους τρόπους.

Επισημάνσεις:

1. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014, όπως 
τροποποιήθηκε, αντίγραφο της απορριπτικής, ανακλητικής ή επί αιτήσεως θεραπείας 
απόφασης, επιδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της. 
Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τη ratio της διάταξης αυτής,  η δεκαήμερη 
προθεσμία συνιστά έντονη υπόδειξη του νομοθέτη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
προκειμένου αυτές να επιδίδουν τις σχετικές αποφάσεις εντός του χρονικού αυτού 
διαστήματος. 

2. Όπως προκύπτει από την τροποποιημένη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 
4251/2014, η αποστολή έγγραφης ειδοποίησης στον ενδιαφερόμενο καταργείται 
και αποστέλλεται απευθείας αντίγραφο της απόφασης, με έναν από τους τρόπους 
επίδοσης που περιγράφονται στην οικεία διάταξη.

Στο ίδιο πνεύμα, και προκειμένου να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες, η ενημέρωση 
για την παραλαβή ήδη εκδοθείσας άδειας, διενεργείται πλέον σύμφωνα με τη νέα παρ. 
4 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου.

3. Απορριπτικές αποφάσεις ή αποφάσεις για ανάκληση αδειών διαμονής, οι οποίες 
εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4825/2021, ήτοι πριν τις 4-9-
2021, με ενσωματωμένες ή μη αποφάσεις επιστροφής, και ανεξαρτήτως αν έχει ήδη 
σταλεί έγγραφη ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί επιδόσεων που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 
4251/2014 με το νέο νόμο, και επομένως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποστολής 
έγγραφης ειδοποίησης στον ενδιαφερόμενο.
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Απορριπτικές αποφάσεις ή αποφάσεις ανάκλησης αδειών διαμονής, με ενσωματωμένες ή 
μη αποφάσεις επιστροφής, οι οποίες εκδόθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 
4825/2021, ήτοι μετά τις 4-9-2021, επιδίδονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. Ως εκ 
τούτου, οι νέες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν όσες εκ των αποφάσεων εκδόθηκαν μετά την 
έναρξη ισχύος του ν. 4825/2021.

4. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίδοση στον αιτούντα ή τον πληρεξούσιό του, 
αυτοπροσώπως (περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014, όπως 
τροποποιήθηκε), αντιγράφου της σχετικής απόφασης, παρακαλείστε όπως ενημερώνετε 
τους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο, το οποίο διευκολύνει την υπηρεσία σας 
(πχ με τηλεφωνική επικοινωνία), εφόσον αυτό είναι εφικτό και, σε κάθε περίπτωση, με 
γνώμονα την εξοικονόμηση χρόνου και την επιτάχυνση της διαδικασίας επίδοσης των εν 
θέματι αποφάσεων.

5. Αναφορικά με την επίδοση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (περ. β΄ της παρ. 3 
του άρθρου 10 του ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε), σας γνωρίζουμε ότι μετά την 
ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διαδικασιών υποβολής αιτημάτων, η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόκειται να περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων εκείνων 
που δηλώνονται από τον αιτούντα, υπευθύνως, ως υποχρεωτικά πεδία, προκειμένου να 
καταχωρηθεί το σχετικό αίτημα στο Πληροφοριακό Σύστημα. 
Επισημαίνεται ότι ο αιτών ή ο πληρεξούσιός του φέρουν την αποκλειστική ευθύνη 
ορθής συμπλήρωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, τα στοιχεία 
που θα δηλωθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα είναι εκείνα τα οποία τελικά θα 
χρησιμοποιηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να λάβει γνώση ο ίδιος ο αιτών 
ή ο πληρεξούσιός του περί των αποφάσεων που τον αφορούν.

6. Για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η επίδοση αντιγράφου της σχετικής 
απόφασης σύμφωνα με τις περ. α΄, β΄ ή γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014, 
όπως ισχύει, και, ως εκ τούτου, η επίδοση πραγματοποιείται με συστημένη επιστολή 
που αποστέλλεται ταχυδρομικώς (περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014, 
όπως τροποποιήθηκε) στη δηλωθείσα διεύθυνση διαμονής, προσωπικώς στον ίδιο τον 
αιτούντα ή στον πληρεξούσιό του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 
του ν. 4251/2014, ισχύουν τα εξής:

α) Εάν επιδοθεί ιδιοχείρως στον αιτούντα το αντίγραφο της απόφασης, ως ημερομηνία 
επίδοσης λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής του, όπως αυτή προκύπτει από το 
σχετικό ειδοποιητήριο των ΕΛΤΑ ή την εφαρμογή ΕΛΤΑ tracking.

β) Εάν δεν καταστεί δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η επίδοση στον αιτούντα, τότε η 
επίδοση θεωρείται ότι πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία επιστροφής του 
αντιγράφου της απόφασης ως ανεπίδοτου, ή αζήτητου, ημερομηνία η οποία προκύπτει 
από το σχετικό ειδοποιητήριο των ΕΛΤΑ ή την εφαρμογή ΕΛΤΑ tracking.

Επισημαίνεται ότι στην κατεύθυνση της μείωσης του διοικητικού φόρτου και της 
βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων χωρών, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
παρακαλούνται να καταφεύγουν στην σύμφωνα με την περ. δ’ επίδοση (με συστημένη 
επιστολή), κατ’ εξαίρεση, και μόνο όταν πράγματι έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα 
επίδοσης με άλλο τρόπο, από τους οριζόμενους στις περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
10 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. Συναφώς, σημειώνεται ότι εφόσον τελικά επιλεγεί να 
πραγματοποιηθεί η επίδοση ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, συστήνεται η εκ 
μέρους των υπηρεσιών σας χρήση, ει δυνατόν, υπηρεσιών ταχυμεταφορών (κούριερ) για 
λόγους επιτάχυνσης της σχετικής διαδικασίας.
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7. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014, όπως 
τροποποιήθηκε, η προς επίδοση απόφαση που έχει διαβιβαστεί με χρήση Τ.Π.Ε. στη 
δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, θεωρείται ότι επιδόθηκε μετά την 
παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ηλεκτρονική αποστολή της. Ως εκ 
τούτου, η παρέλευση χρονικού διαστήματος 48 ωρών από την ηλεκτρονική αποστολή της 
απόφασης συνιστά τεκμήριο επίδοσης στον αιτούντα, χωρίς να απαιτείται καμία 
περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους της υπηρεσίας. 

8. Σχετικά με τη χορηγηθείσα βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (μπλε βεβαίωση) ισχύουν 
τα εξής: 

α) Όταν γίνεται αυτοπρόσωπη επίδοση (περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 
4251/2014, όπως ισχύει) η βεβαίωση επιστρέφεται στην αρμόδια υπηρεσία από τον 
αιτούντα ή τον πληρεξούσιό του.

β) Σε περίπτωση επίδοσης της απόφασης με έναν από τους περιγραφόμενους στις περ. β΄, 
γ΄, δ΄ τρόπους, ήτοι με χρήση Τ.Π.Ε. στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος 
ή με συστημένη επιστολή, η βεβαίωση κατάθεσης θα ακυρώνεται αυτομάτως από το 
Πληροφοριακό Σύστημα.

2.2 «Κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας διαμονής » (άρθρο 12 του ν. 4825/2021)

Με τη διάταξη του άρθρου 12, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 
του ν. 4251/2014, ως προς την άπαξ χορήγηση της άδειας διαμονής της οικείας διάταξης 
(άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους).

Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση του άρθρου 12 του ν. 4825/2021, προβλέπει ότι η άδεια 
διαμονής, η οποία χορηγείται κατ’ εξαίρεση δυνάμει του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 
4251/2014, χορηγείται πλέον άπαξ και μπορεί να ανανεωθεί αποκλειστικά για έναν από 
τους λόγους του ν. 4251/2014.

Επισημάνσεις:

1. Με την υπόψη διάταξη αποκλείεται η δυνατότητα να χορηγηθεί εκ νέου, στον ίδιο 
πολίτη τρίτης χώρας, η άδεια διαμονής του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4251/2014. Επομένως, 
αν πολίτης τρίτης χώρας, οποτεδήποτε κατά το παρελθόν, είχε λάβει άδεια διαμονής για 
εξαιρετικούς λόγους, ο πολίτης αυτός δεν έχει δικαίωμα να αιτηθεί εκ νέου τη 
χορήγηση της άδειας του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4251/2014. 

2. Επισημαίνεται ότι με τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4825/2021, θεσμοθετείται η 
άπαξ χορήγηση της άδειας του άρθρου 19 παρ. 1  του ν. 4251/2014, και όχι η άπαξ 
κατάθεση αίτησης περί χορήγησης της άδειας αυτής.
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που η υπηρεσία, κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης της 
άδειας διαμονής του άρθρου 19 παρ. 1, διαπιστώσει ότι ο αιτών, πολίτης τρίτης χώρας, 
είχε λάβει κατά το παρελθόν άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, η εν λόγω αίτηση 
απορρίπτεται αμελλητί.

2.3 «Αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν του 
ν. 4251/2014» (άρθρο 14 του ν. 4825/2021):

Με τη διάταξη του άρθρου 14 του ν. 4825/2021, επέρχεται τροποποίηση στην παρ. 2 του 
άρθρου 25 του ν. 4251/2014, προκειμένου να εξορθολογιστεί η διαδικασία υποβολής 
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αίτησης θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται κατ΄ εφαρμογήν του ν. 4251/2014 και, 
ως εκ τούτου, να αποτρέπεται κατά το δυνατόν, τυχόν καταχρηστική άσκηση του εν λόγω 
δικαιώματος.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, αίτηση 
θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται κατ’ εφαρμογήν του ν. 4251/2014, δεν 
εξετάζεται, εφόσον  υποβληθεί μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την επίδοση της 
απόφασης, αντί για έξι (6) μήνες, που ήταν το ανώτερο χρονικό διάστημα για την υποβολή 
αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με τα μέχρι πρότινος προβλεπόμενα. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το τελευταίο (νέο) εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25, όπως ισχύει, 
η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση θεραπείας, αποφαίνεται επ’ αυτής εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Αν η 
υπηρεσία δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας αυτής, η αίτηση θεραπείας λογίζεται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα.

Επισήμανση:

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση του δικαιώματος υποβολής αίτησης θεραπείας 
κατά απόφασης που εκδίδεται κατ’ εφαρμογήν του ν. 4251/2014, απαιτείται να έχει 
προηγηθεί η επίδοση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται 
η αίτηση θεραπείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4825/2021 (Α’ 157)

Άρθρο 71 παρ. 2 του ν. 4825/2021

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 71, ισχύουν τα εξής:

- Αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής που υποβλήθηκαν πριν την έναρξη 
ισχύος του ν. 4686/2020 (Α΄ 80), σύμφωνα με:
α) την περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), 
β) την παρ. 47του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76 και Α΄ 88 - διόρθωση σφαλμάτων) 
και 
γ) την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4375/2016 (Α΄51), και εκκρεμούν στις αρμόδιες 
υπηρεσίες, εξετάζονται βάσει των παραπάνω διατάξεων. 

- Αιτήσεις που υποβλήθηκαν δυνάμει της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 
4251/2014, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4686/2020, δεν εξετάζονται.

Επισημάνσεις:

1. Η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης 
στις αρμόδιες υπηρεσίες είτε για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους, σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014, είτε για 
ανανέωση άδειας διαμονής, σύμφωνα με την παρ. 47 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 και 
την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4375/20163. 

3Σχετικό το με ΑΠ οικ.18651/21.6.2018 έγγραφό μας με θέμα: «Χορήγηση και ανανέωση άδειας 
διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
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2. Κριτήριο για την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων συνιστά η ημερομηνία υποβολής τους. 
Ως εκ τούτου, αν οι εν λόγω αιτήσεις έχουν υποβληθεί προ της έναρξης ισχύος του ν. 
4686/2020, ήτοι πριν τις 12-5-2020, και εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
εξετάζονται βάσει των οικείων διατάξεων. 

3. Ειδικότερα, αναφορικά με τις αιτήσεις χορήγησης αδειών διαμονής που 
υποβλήθηκαν σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 
(Α΄ 80) κατόπιν σχετικής παραπομπής από τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, 
επισημαίνονται τα εξής:

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) «στην περίπτωση που αίτηση 
διεθνούς προστασίας αλλοδαπού ή ανιθαγενή έχει απορριφθεί τελεσίδικα και οι 
αρμόδιες Αρχές Απόφασης (..) πιθανολογούν ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, παραπέμπουν 
την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 19Α (στ΄) του ν. 4251/2014 
(Α΄ 80) όπως ισχύει, οι οποίες αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας (..)». 

Β) Σύμφωνα με την περ. ε΄ του άρθρου 61 «Καταργούμενες διατάξεις» του ν. 
4686/2020 (Α΄ 80), από τη θέση σε ισχύ του ν. 4686/2020 (ήτοι από 12-5-2020) «Το 
άρθρο 67 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) καταργείται. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει όλες 
τις αποφάσεις που δημοσιεύονται από 1-1-2020 και μετά».

Ως εκ τούτου, η κατάργηση του άρθρου 67 του ν. 4375/2016 ισχύει αναδρομικά από 
1.1.2020.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω:
α) από 12-5-2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4686/2020) παύει η αρμοδιότητα 
παραπομπής από τις εν λόγω Αρχές ή Επιτροπές και 
β) η καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4375/2016 καταλαμβάνει τις αποφάσεις 
των Αρχών ή Επιτροπών που δημοσιεύονται από 1-1-2020 και εφεξής. 

Επομένως, οι αιτήσεις περί χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους, οι οποίες είχαν υποβληθεί από 1-1-2020 (βλ. άρθρο 67 ν. 4375/2016) και έως 
12-5-2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4686/2020), κατόπιν σχετικής παραπομπής, 
με βάση το άρθρο 19Α παρ. 1 περ. στ΄ του ν. 4251/2014, και εκκρεμούν, εξετάζονται 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Οι αιτήσεις περί χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, κατόπιν 
παραπομπής των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, βάσει της ίδιας ως άνω διάταξης, 
οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος του ν. 
4686/2020, ήτοι μετά τις 12-5-2020, δεν εξετάζονται, ακόμα και αν η σχετική 
παραπομπή είχε γίνει προ της έναρξης ισχύος του ν. 4686/2020. 

Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν κατάργησης, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 72 
«καταργούμενες διατάξεις» του ν. 4825/2021, της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19Α 
του ν. 4251/2014, δεν είναι πλέον δυνατή, από τη δημοσίευση του ν. 4825/2021 (ήτοι 
από 4-9-2021), η υποβολή νέων αιτήσεων και συνακόλουθα η παραλαβή και εξέτασή 
τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Άρθρο 71 παρ. 3 του ν. 4825/2021
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Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 71,ισχύουν τα εξής:

- Αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογήν του ν. 4251/2014 
και υποβλήθηκαν
α) πριν τη δημοσίευση του ν. 4825/2021 και
β) μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την επίδοση της απόφασης (όπως ορίζεται στο 
άρθρο 14 του ν. 4825/2021),
θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

- Αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογήν του ν. 4251/2014 
και
α) δεν έχουν ακόμα υποβληθεί και 
β) δεν έχει παρέλθει η εξάμηνη προθεσμία υποβολής τους από την επίδοση της απόφασης, 
κατά τη δημοσίευση του ν. 4825/2021, 
υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επομένη της 
δημοσίευσης του ν. 4825/2021και θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επισήμανση:

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι, για τις αιτήσεις θεραπείας που δεν έχουν 
υποβληθεί και για τις οποίες δεν έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από την επίδοση της 
σχετικής απόφασης4 κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4825/2021, δίδεται 
επιπρόσθετος χρόνος 2 μηνών για την υποβολή τους, από την επομένη δημοσίευσης του 
ως άνω νόμου (ήτοι έως 4-11-2021).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4825/2021 (Α’ 157)

Άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4825/2021

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72, η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 περί 
χορήγησης στους ενδιαφερόμενους αντιγράφου της απόφασης απόρριψης ή 
ανάκλησης άδειας διαμονής, μετά την παρέλευση της προθεσμίας επίδοσης, καταργείται.

Επισημάνσεις:

Η ως άνω διάταξη, ρητά ορίζει ότι εάν παρέλθει η σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 
4825/2021 προθεσμία επίδοσης αντιγράφου της απόφασης απόρριψης ή ανάκλησης 
άδειας διαμονής, δεν χορηγείται πλέον απλό αντίγραφο της σχετικής απόφασης. 
Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση άρνησης για τη χορήγηση αντιγράφου της σχετικής 
απόφασης είναι η παρέλευση της προθεσμίας επίδοσης αυτού στον ενδιαφερόμενο. 

Άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4825/2021

4Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από 
το άρθρο 14 του ν. 4825/2021, αίτηση θεραπείας κατά απόφασης που εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογήν 
του ν. 4251/2014, δεν εξετάζεται, εφόσον υποβληθεί μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου 
που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες  από την επίδοση της απόφασης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας.
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Το άρθρο 13α του ν. 4251/2014, περί απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών 
τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, καταργείται5.

Άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4825/2021

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 72, η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 
4251/2014, περί χορήγησης άδειας διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε 
πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα, η υπόθεση των οποίων έχει 
παραπεμφθεί από τις αρμόδιες Αρχές Απόφασης της περ. ιθ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 
113/2013 (Α΄ 146) και τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 
114/2010 (Α΄ 195), καταργείται6.

Άρθρο 72 παρ. 6 του ν. 4825/2021

Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4251/2014, περί 
δυνατότητας υποβολής αιτήματος επανεξέτασης, εκ μέρους του αιτούντος άδειας 
διαμονής, εντός μηνός από την ειδοποίησή του για την απόρριψη του αιτήματός του, 
καταργείται.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας, καθώς και την ενημέρωση 
των Τμημάτων Αδειών Διαμονής αρμοδιότητάς σας. Παράλληλα, οι υπηρεσίες, στις οποίες 
κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλούνται για την ενημέρωση των υπηρεσιών 
αρμοδιότητός τους. 

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θα ενημερωθείτε, με 
νεότερες οδηγίες μας, σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
υποβολής αιτημάτων ανανέωσης αδειών διαμονής και την περαιτέρω επικαιροποίηση των 
δυνατοτήτων του Ο.Π.Σ. Μετανάστευση.

Ο Γενικός Γραμματέας

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πάτροκλος Γεωργιάδης

5Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 73 του ν.4825/2021, η ισχύς της παρ. 4 του 
άρθρου 72 αρχίζει από 1-7-2022, σε αντίθεση με τις λοιπές διατάξεις του ν. 4825/2021, η ισχύς 
των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήτοι από 4-9-2021.
6Βλ. ανωτέρω ανάλυση «Κεφ.3 Μεταβατικές Διατάξεις του ν. 4825/2021», επισημάνσεις άρθρου 
71 παρ. 2 του ν. 4825/2021. 
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Παράρτημα: Πίνακας ηλεκτρονικών διευθύνσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων της 
χώρας

dala@astynomia.gr ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
dallod.the@astynomia.gr  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
adaitolias@astynomia.gr ΑΙΤΩΛΙΑ
adakarnanias@astynomia.gr ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
adalexandroupolis@astynomia.gr ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
adargolidas@astynomia.gr ΑΡΓΟΛΙΔΑ
adarkadias@astynomia.gr ΑΡΚΑΔΙΑ
adartas@astynomia.gr ΑΡΤΑ
adaxaias@astynomia.gr ΑΧΑΪΑ
adviotias@astynomia.gr ΒΟΙΩΤΙΑ
adgrevenon@astynomia.gr ΓΡΕΒΕΝΑ
addramas@astynomia.gr ΔΡΑΜΑ
aaddodekanisou@astynomia.gr Α' ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
baddodekanisou@astynomia.gr Β' ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
adevias@astynomia.gr ΕΥΒΟΙΑ
adevritanias@astynomia.gr ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ad.zakynthou@astynomia.gr ΖΑΚΥΝΘΟΣ
adileias@astynomia.gr ΗΛΕΙΑ
adimathias@astynomia.gr ΗΜΑΘΙΑ
adirakliou@astynomia.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
adthesprotias@astynomia.gr ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
adioanninon@astynomia.gr ΙΩΑΝΝΙΝΑ
adkavalas@astynomia.gr ΚΑΒΑΛΑ
adkarditsas@astynomia.gr ΚΑΡΔΙΤΣΑ
adkastorias@astynomia.gr ΚΑΣΤΟΡΙΑ
adkerkyras@astynomia.gr ΚΕΡΚΥΡΑ
adkefallinias@astynomia.gr ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
adkilkis@astynomia.gr ΚΙΛΚΙΣ
adkozanis@astynomia.gr ΚΟΖΑΝΗ
adkorinthias@astynomia.gr ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
adkykladon@astynomia.gr ΚΥΚΛΑΔΩΝ
adlakonias@astynomia.gr ΛΑΚΩΝΙΑΣ
adlarisas@astynomia.gr ΛΑΡΙΣΑΣ
adlasithiou@astynomia.gr ΛΑΣΙΘΙ
adlesvou@astynomia.gr ΛΕΣΒΟΥ
adlefkadas@astynomia.gr ΛΕΥΚΑΔΑ
admagnisias@astynomia.gr ΜΑΓΝΗΣΙΑ
admessinias@astynomia.gr ΜΕΣΣΗΝΙΑ

mailto:dala@astynomia.gr
mailto:dallod.the@astynomia.gr
mailto:adaitolias@astynomia.gr
mailto:adakarnanias@astynomia.gr
mailto:adalexandroupolis@astynomia.gr
mailto:adargolidas@astynomia.gr
mailto:adarkadias@astynomia.gr
mailto:adartas@astynomia.gr
mailto:adaxaias@astynomia.gr
mailto:adviotias@astynomia.gr
mailto:adgrevenon@astynomia.gr
mailto:addramas@astynomia.gr
mailto:aaddodekanisou@astynomia.gr
mailto:baddodekanisou@astynomia.gr
mailto:adevias@astynomia.gr
mailto:adevritanias@astynomia.gr
mailto:ad.zakynthou@astynomia.gr
mailto:adileias@astynomia.gr
mailto:adimathias@astynomia.gr
mailto:adirakliou@astynomia.gr
mailto:adthesprotias@astynomia.gr
mailto:adioanninon@astynomia.gr
mailto:adkavalas@astynomia.gr
mailto:adkarditsas@astynomia.gr
mailto:adkastorias@astynomia.gr
mailto:adkerkyras@astynomia.gr
mailto:adkefallinias@astynomia.gr
mailto:adkilkis@astynomia.gr
mailto:adkozanis@astynomia.gr
mailto:adkorinthias@astynomia.gr
mailto:adkykladon@astynomia.gr
mailto:adlakonias@astynomia.gr
mailto:adlarisas@astynomia.gr
mailto:adlasithiou@astynomia.gr
mailto:adlesvou@astynomia.gr
mailto:adlefkadas@astynomia.gr
mailto:admagnisias@astynomia.gr
mailto:admessinias@astynomia.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 617bc633cb6ed9b031b3587d στις 15/11/21 10:06
15

adxanthis@astynomia.gr ΞΑΝΘΗ
adorestiadas@astynomia.gr ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
adpellas@astynomia.gr ΠΕΛΛΑ
adpierias@astynomia.gr ΠΙΕΡΙΑΣ
adprevezas@astynomia.gr ΠΡΕΒΕΖΗΣ
adrethimnou@astynomia.gr ΡΕΘΥΜΝΟ
adrodopis@astynomia.gr ΡΟΔΟΠΗ
adsamou@astynomia.gr ΣΑΜΟΣ
adserron@astynomia.gr ΣΕΡΡΕΣ
adtrikalon@astynomia.gr ΤΡΙΚΑΛΑ
adfthiotidas@astynomia.gr ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
adflorinas@astynomia.gr ΦΛΩΡΙΝΑ
ad.fwkidas@astynomia.gr ΦΩΚΙΔΑ
adchalkidikis@astynomia.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
adchanion@astynomia.gr ΧΑΝΙΑ
adchiou@astynomia.gr ΧΙΟΣ
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Κοινοποίηση:

1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας

- Γραφεία κ.κ. Συντονιστών

- κ.κ. Γεν. Διευθυντές Εσωτερικής Λειτουργίας

2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ. 

α. Κλάδος Ασφαλείας (security.branch@hellenicpolice.gr)

β. Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων (abp.branch@astynomia.gr)

γ. Δ/νση Προστασίας Συνόρων (borderprotection.dir@astynomia.gr)

δ. Δ/νση Διαχείρισης Μετανάστευσης (prosillimmigration.dir@astynomia.gr) 

ε. Δ/νση Αλλοδαπών (dallodapon@hellenicpolice.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των 
κατά τόπους Τμημάτων αρμοδίοτητός σας)

3. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης 

α. Γενική Γραμματεία Εργασίας 

β. Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων 

γ. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (με την παράκληση ενημέρωσης των 
ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητός σας)

δ. ΗΔΙΚΑ A.Ε (ds2@idika.gr)

4. Υπουργείο Εξωτερικών 

Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen 
(dc4@mfa.gr)

5. Συνήγορο του Πολίτη (press@synigoros.gr)

6. ΔΣΑ (info@dsa.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των Δικηγορικών Συλλόγων της 
χώρας)

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Μηταράκη

2. Γραφείο Υφυπουργού, κας Σ. Βούλτεψη

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Π. Γεωργιάδη

4. κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής

5. Δ/νση Αδειών Διαμονής

6. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (Όλα τα Τμήματα)

7. Υπηρεσία Ασύλου

- Γραφείο Διοικητή, κ. Καλέα
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- Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής
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