
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4686 

Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, 

τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 

(A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και 

άλλες διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4636/2019

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4636/2019

Το άρθρο 32 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Άρθρο 32 (Άρθρο 31 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ασυνόδευτοι ανήλικοι

1. Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμ-
βάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της εκπρο-
σώπησης των ασυνόδευτων ανήλικων, από επίτροπο ή, 
όπου χρειάζεται, με την ανάθεση της σχετικής ευθύνης 
σε οργάνωση επιφορτισμένη με τη μέριμνα και ευημερία 
ανηλίκων ή με οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγμένη μορφή 
εκπροσώπησης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες αρχές, κατά λόγο 
αρμοδιότητάς τους.

2. Η ως άνω αρχή μεριμνά, ώστε οι ανάγκες του ανη-
λίκου να καλύπτονται δεόντως κατά την εφαρμογή 
του παρόντος νόμου, από τον διορισμένο επίτροπο ή 
εκπρόσωπο της παραγράφου 1 και αξιολογεί τακτικά 
την κατάσταση του ανηλίκου. Ειδικότερα, λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία 
εκπροσώπηση των ασυνόδευτων και των χωρισμένων 
ανήλικων, προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των 
δικαιωμάτων τους, καθώς και η συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. 
Προς τούτο, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, για 
τον διορισμό επιτρόπου ή εκπροσώπου μέσω του καθ’ 
ύλην και κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα και ενημερώ-
νει αμέσως τον ασυνόδευτο ανήλικο για τον ορισμό του 
επιτρόπου ή εκπροσώπου του. Σε περίπτωση ορισμού 

νομικού προσώπου ως εκπροσώπου, υποχρεωτικά ορί-
ζεται ένα φυσικό πρόσωπο, μέλος αυτού, για να επιτελεί 
τα καθήκοντα του εκπροσώπου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγ-
ματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των επιτρόπων ή εκπροσώπων, καθώς 
και της διαθεσιμότητας των αναγκαίων μέσων για την 
εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανήλικων.

3. Ο εκπρόσωπος του ασυνόδευτου ανήλικου, που 
ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, πρέπει να έχει 
τις αναγκαίες γνώσεις και την εμπειρία, ώστε να ασκεί 
τα καθήκοντά του κατά τρόπο που να διασφαλίζει το 
βέλτιστο συμφέρον και τη συνολική ευημερία του ανή-
λικου. Δεν μπορεί να οριστεί ως εκπρόσωπος, πρόσωπο, 
τα συμφέροντα του οποίου συγκρούονται ή ενδέχεται 
να συγκρουστούν με τα συμφέροντα του ασυνόδευτου 
ανήλικου. Το πρόσωπο που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος, 
αντικαθίσταται από την αρχή της παραγράφου 1, μόνο 
σε περίπτωση αδυναμίας εκπροσώπησης για πραγματι-
κούς ή νομικούς λόγους.

4. Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 
μεριμνά κατά το άρθρο 60 του παρόντος νόμου για τη 
διαμονή των ασυνόδευτων ανηλίκων:

α) μαζί με τους ενήλικους συγγενείς, ή
β) σε οικογένεια που θα έχει την επιμέλεια του ανη-

λίκου, ή
γ) σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων, ή
δ) σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανη-

λίκους.
Η γνώμη του ανήλικου λαμβάνεται υπόψη ανάλογα 

με την ηλικία του και τον βαθμό της ωριμότητάς του.
5. Τα αδέρφια διαμένουν μαζί, λαμβανομένου υπόψη 

του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου και ιδίως της 
ηλικίας και του βαθμού της ωριμότητάς του. Οι μεταβο-
λές διαμονής των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται 
στο ελάχιστο.

6. Στο πλαίσιο της προστασίας του βέλτιστου συμφέ-
ροντος του ασυνόδευτου ανηλίκου, η Ειδική Γραμματεία 
Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου καταβάλλει προσπάθεια 
για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό των μελών της οι-
κογένειάς του, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο ή/και 
επίτροπο του ασυνόδευτου ανηλίκου.

Σε περιπτώσεις ενδεχόμενης απειλής κατά της ζωής ή 
της ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών συγγενών 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ων ασύλου των προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων 
άσυλο, καθώς και τις απολύτως συναφείς υπηρεσίες και 
προμήθειες.

Άρθρο 61

Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι 
παρακάτω διατάξεις:

α. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
48 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169).

β. Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 83 
του ν. 4636/2019.

γ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
86 του ν. 4636/2019.

δ. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 116 του 
ν. 4636/2019. 

ε. Το άρθρο 67 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51). Η ρύθμιση 
αυτή καταλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που δημοσιεύ-
ονται από 1.1.2020 και μετά.

Άρθρο 62

Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4652/2020

Το άρθρο 10 του ν. 4652/2020 (Α΄ 9), αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Άρθρο 10
Δικαιώματα των πολιτών 
του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών 
των οικογενειών τους μετά από τη θέση 
σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

1. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Απο-
χώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δι-
καιώματα πολιτών) της Συμφωνίας, ιδίως του άρθρου 
18 αυτής αναφορικά με τη διαμονή των πολιτών του 
Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών 
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με τα δικαιώματά τους.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του 
Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύνανται να κα-
θορίζονται οι αρμόδιες αρχές έκδοσης των εγγράφων 
διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των 
μελών των οικογενειών τους κατ’ εφαρμογή των ρυθμί-
σεων της Συμφωνίας Αποχώρησης. Με την ίδια απόφαση 
μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες, ειδικότερα ζη-
τήματα για την εφαρμογή της, καθώς και ζητήματα που 
σχετίζονται με την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων.

2. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Απο-
χώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δι-
καιώματα πολιτών) της Συμφωνίας αναφορικά με την 
πρόσβαση στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και 
την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την 
αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσό-
ντων και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί 
από το Ηνωμένο Βασίλειο.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, 
Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, ρυθμίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες αδει-
ών διαμονής τις οποίες λαμβάνουν οι πολίτες του Ηνω-
μένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, είτε 
αυτά είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες 
τρίτης χώρας, από τις υπηρεσίες μίας στάσης των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων του τόπου διαμονής τους.».

Άρθρο 63

Παροχή σύγχρονης 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

1. Είναι δυνατή η, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διά-
ταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνα-
νται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική 
διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής 
ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε 
για άλλον λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο 
γεγονός. Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι 
συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε 
άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως 
επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων. Σκο-
πός της παρεχόμενης δυνατότητας όλων των ανωτέρω 
περιπτώσεων είναι αποκλειστικά η παροχή εκπαίδευσης. 

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 1, 
δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του πα-
ραδιδόμενου μαθήματος, παρά μόνον η ζωντανή με-
τάδοση ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο για 
τον ανωτέρω συγκεκριμένο σκοπό. Τα μεταδεδομένα 
που τυχόν παράγονται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο διατη-
ρούνται για συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα, 
όπως αυτό προσδιορίζεται στο πλαίσιο επεξεργασίας 
των συγκεκριμένων δεδομένων, μετά την πάροδο του 
οποίου καταστρέφονται. Η επεξεργασία των εν λόγω 
μεταδεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς 
ερευνητικούς ή στατιστικούς. Υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προ-
στασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι: 

α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμι-
ας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας 
και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρό-
σωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα 
ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει 
χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής 
εκπαιδευτικής δομής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, η οποία εκδίδεται μετά τη διενέργεια εκτίμησης 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων 
(Ε.Α.Π.Δ.) σύμφωνα με τα άρθρα 35 παράγραφος 1 του 
Γ.Κ.Π.Δ. και 65 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), ορίζονται και 
ρυθμίζονται ο τρόπος και τα μέσα τεχνολογίας που χρη-
σιμοποιούνται για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στις περιστάσεις αυτές, ο τρόπος συμμε-
τοχής των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε αυτήν, οι 
όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας της διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν οργανωτικών ή/και τε-
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χνικών μέτρων προς διασφάλιση της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, καθώς και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 64

Ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια 

ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις 

του εκπαιδευτικού προσωπικού

Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται με 
οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθμίδες 

της δημόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή μη τυπικής, και 
της κατάρτισης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Οι υποβληθεί-
σες από την 1η Μαΐου 2020 και έως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος αιτήσεις για χορήγηση της άδειας ειδικού 
σκοπού εξετάζονται αποκλειστικά με βάση την παρούσα 
ρύθμιση.

Άρθρο 65

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2020

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εξωτερικών
XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη Εθνικής Άμυνας
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Εργασίας
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών Μετανάστευσης και Ασύλου Υποδομών και Μεταφορών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού Επικρατείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *01000961205200024*


