
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4478 
I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/
ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και 
της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από 
και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/
2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέ-
λεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό 
(ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινι-
κής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με 
το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαί-
ωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερί-
ας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώ-
ματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της 
Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ι. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΤΗΣ 16ης 
ΜΑΪΟΥ 2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 
ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, ΤΗΣ Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, ΤΗΣ Α-Π 
2006/783/ΔΕΥ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/42/ΕΕ 

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΤΗΣ 16ης 
ΜΑΪΟΥ 2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 
ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 1
Κύρωση της Σύμβασης

Κυρώνεται και έχει την ισχύ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 16 Μαΐου 2005, το κείμενο της οποίας σε 
πρωτότυπο στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα, και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1470 Τεύχος Α’ 91/23.06.2017

Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων της Εφετειακής Περιφέ-
ρειας ή, όπου αυτά δεν λειτουργούν, σε χώρους ειδικά 
σχεδιασμένους και προσαρμοσμένους για το σκοπό αυ-
τόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με όσο το δυνατόν 
περιορισμένο αριθμό συνεντεύξεων.

2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιμά-
ζει τον ανήλικο για την εξέταση, συνεργαζόμενος προς 
τούτο με τους προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους 
δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό αυτόν χρησιμο-
ποιεί κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται 
για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάστα-
ση του ανηλίκου και συντάσσει γραπτή έκθεση με τις 
διαπιστώσεις, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
δικογραφίας. Η εξέταση του ανηλίκου διενεργείται από 
τους προανακριτικούς υπαλλήλους και τους δικαστικούς 
λειτουργούς διά του παρισταμένου παιδοψυχολόγου ή 
παιδοψυχιάτρου. Κατά την εξέταση ο ανήλικος μπορεί να 
συνοδεύεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός αν 
ο ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου 
αυτού με αιτιολογημένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο, 
ιδίως, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή ανά-
μειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώμενη πράξη.».

2. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 226Α 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως 
και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό 
μέσο.».

3. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 226Α 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Αν ο ανήλικος κατά την ακροαματική διαδικασία 
έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος, μπορεί να πα-
ρίσταται αυτοπροσώπως εφόσον κρίνεται απολύτως 
αναγκαίο.».

Άρθρο 78
Μεταβατική διάταξη

Στις περιπτώσεις όπου η προθεσμία της παρ. 1 του άρ-
θρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) για την υποβολή αντιρ-
ρήσεων λήγει στις 12.6.2017 και στις 3.7.2017 για τους 
κατοίκους εξωτερικού, η προθεσμία αυτή παρατείνεται 
από την ημερομηνία λήξης της έως την 27η Ιουλίου 2017.

Άρθρο 79
Απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ως 67 ετών

Η παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυ-
ναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είναι δυνατή η ένταξη μακροχρόνια 
ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., ηλι-
κίας 55 ως 67 ετών, σε προγράμματα που καταρτίζονται 
από τον Ο.Α.Ε.Δ., για την απασχόλησή τους στο δημό-
σιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του 
ν. 1892/1990 (Α΄ 101) όπως ισχύει, στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και στις 
πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών κατά παρέκκλιση των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 

(Α΄ 28) όπως ισχύει. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι, 
οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.».

Άρθρο 80
1. Το τέταρτο έως έβδομο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«Μπορεί να ασκεί ένσταση υπέρ της διοίκησης ή του 
υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων 
μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων των 
φορέων του πρώτου εδαφίου, εξαιρουμένων των απο-
φάσεων Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών και για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά 
τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Πειθαρχικού 
Δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περίπτωση 
οικείες διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου των ελεγχόμενων 
φορέων.».

2. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης δ΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 αντικαθίστανται 
ως εξής:

«Η προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων και προ-
σφυγών αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των 
πειθαρχικών αποφάσεων στο Γραφείο του Γενικού Επιθε-
ωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.). Η προσφυγή υπο-
γράφεται είτε από το Γ.Ε.Δ.Δ. είτε από τον Αναπληρωτή 
του και κατά τη συζήτησή της μπορεί να παρίσταται είτε 
ο Γ.Ε.Δ.Δ. είτε εκπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. είτε πληρεξούσιος 
δικηγόρος, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ.. 
Αν η προσφυγή ασκείται ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικράτειας και ο υπάλληλος έχει ασκήσει ήδη προσφυ-
γή κατά της προσβαλλόμενης από το Γ.Ε.Δ.Δ. τελεσίδικης 
απόφασης ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου 
ή την ασκεί ενόσω εκκρεμεί η ανωτέρω προσφυγή του 
Γ.Ε.Δ.Δ., το εν λόγω δικαστήριο οφείλει να παραπέμψει 
την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικράτειας προς συ-
νεκδίκαση των ανωτέρω προσφυγών.».

3. Μετά το στοιχείο (ii) της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 προστίθεται τρίτο στοι-
χείο, ως εξής:

«(iii) Μπορεί επίσης να διεξάγει έλεγχο περιουσιακής 
κατάστασης (πόθεν έσχες) υπαλλήλων, λειτουργών και 
οργάνων των φορέων της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 2, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης 
περιουσιακής κατάστασης στο Γ.Ε.Δ.Δ. ή σε άλλον φορέα, 
οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 προστί-
θεται περίπτωση θ΄, ως εξής:

«θ. Συμμετέχει στην εκπόνηση του στρατηγικού και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού των επιθεωρήσεων και ελέγ-
χων του δημόσιου τομέα, πλην αυτού που εκπονείται 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονο-
μικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), για τον οποίο λαμβάνει γνώση.».

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 
του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Ο Γ.Ε.Δ.Δ. είναι όργανο με πενταετή θητεία που ανα-
νεώνεται με την ίδια διαδικασία. Η θητεία του Γ.Ε.Δ.Δ. 


