
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 4000/1/111-η΄ 
Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων 

τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς 

των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών υπηκόων 

τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχι-

κής άδειας διαμονής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. ιζ’ του άρθρου 1 και των άρθρων 8, 9 και 

25 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοι-
νωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)], το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/64-α/16-07-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από την οποία 
προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ-
καλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων των Ειδι-
κών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας έως και 31-12-2021, επιτρέπεται, μία ή 

περισσότερες φορές, η έξοδος και επανείσοδος, πολιτών 
τρίτων χωρών, νόμιμα διαμενόντων στην Ελλάδα, κα-
τόχων: α) ισχύουσας βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για 
αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει 
των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 
ή β) ισχύουσας ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, 
προκειμένου να επισκεφθούν τη χώρα καταγωγής τους, 
εφόσον αναχωρούν από τη χώρα μας εντός του προα-
ναφερόμενου χρονικού διαστήματος και φέρουν ισχύον 
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισμέ-
νο από τη χώρα μας.

2. Ομοίως, επιτρέπεται έως και 31-12-2021, η επανεί-
σοδος των ως άνω πολιτών τρίτων χωρών που έχουν 
αναχωρήσει από τη χώρα μας κατά το χρονικό διάστημα 
από 01-01-2020 έως και την έναρξη ισχύος της παρού-
σας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί εν τω μεταξύ απορριπτική 
ή ανακλητική απόφαση επί των αιτήσεων χορήγησης/
ανανέωσης άδειας διαμονής ή της ισχύουσας ειδικής 
βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, αντίστοιχα.

3. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται 
οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία 
τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 25
του ν. 4251/2014.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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