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  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4456 

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονι- 
σμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επι- 
τάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότη- 
τας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 
ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζο- 
νται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 (εφεξής 
«Κανονισμός») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματο- 
δότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (L 317). 

Άρθρο 2 
Ορισμοί 

1. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος «πο- 
λιτικό κόμμα» ή «ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα», αυτός νο- 
είται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του Κανονισμού 
και δεν εμπίπτει στην έννοια του εθνικού πολιτικού κόμ- 
ματος κατά το άρθρο 29 του Συντάγματος και το άρθρο 
29 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146). 

2. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος «πο- 
λιτικό ίδρυμα» ή «ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα», αυτός 
νοείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του Κανονι- 
σμού και δεν εμπίπτει στην έννοια του ιδρύματος κατά 
το άρθρο 108 επ. του Αστικού Κώδικα. 

3. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο χρησιμοποιούνται οι 
όροι «Αρχή» και «Μητρώο», αν δεν ορίζεται άλλως, νο- 
ούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 2 του Κα- 
νονισμού, αντίστοιχα. 

Άρθρο 3 
Εθνικό σημείο επαφής 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού, τη 
συνεργασία με την Αρχή και τον διατάκτη του Ευρωπαϊ- 
κού Κοινοβουλίου κατά το άρθρο 28 αυτού, καθώς και το 
συντονισμό των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή του 
παρόντος Κεφαλαίου ορίζεται, ως εθνικό σημείο επαφής 
κατά το άρθρο 2 περίπτωση 10 του Κανονισμού, η Διεύ- 
θυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του 
κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μπορεί να κα- 
θορίζονται και άλλες αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή 
του Κανονισμού και του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς 
και οι αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση που κριθεί ανα- 
γκαίο. 

Άρθρο 4 
Γνωστοποίηση ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος με έδρα την Ελλάδα 

1. Κάθε πολιτικός συνασπισμός κατά την έννοια και 
το περιεχόμενο των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 
που επιλέγει ως έδρα του την Ελλάδα, προ πάσης άλ- 
λης ενέργειας γνωστοποιεί εγγράφως δια του αρμόδιου, 
κατά το καταστατικό του, οργάνου στον Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουρ- 
γείου Εσωτερικών, την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση 
καταχώρισής του ως ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος 
κατά το άρθρο 8 του Κανονισμού. 

2. Στις αρχές της παραγράφου 1 γνωστοποιούνται 
επίσης το όνομα, το έμβλημα, η διεύθυνση και τα λοιπά 
στοιχεία επικοινωνίας του πολιτικού συνασπισμού, ο 
προσωρινός εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος (αντίκλη- 
τος) στην Ελλάδα μέχρι την καταχώριση του πολιτικού 
συνασπισμού ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στην Αρχή 
και υποβάλλεται το καταστατικό του. 

3. Με τη γνωστοποίηση, ο Εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου εκδίδει δήλωση κατά το άρθρο 15 παράγραφος 
2 του Κανονισμού, η οποία είναι απαραίτητο να προ- 
σκομίζεται στην Αρχή προκειμένου να καταχωριστεί το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στο οικείο Μητρώο. 

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως και στην 
περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα της έδρας υφιστά- 
μενου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. 
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μηθειών, πλην αυτών που αφορούν δαπάνες για προμή- 
θειες φαρμάκων, προς αυτές, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι 
σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφε- 
ρειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία 
συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμε- 
νοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή 
συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ένωση 
Περιφερειών Ελλάδας, καθώς και οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να συ- 
νάπτουν, μεμονωμένα ή από κοινού, προγραμματικές 
συμβάσεις με Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), δημό- 
σια νοσοκομεία, στρατιωτικά νοσοκομεία, νοσηλευτικά 
ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το 
Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, 
Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύ- 
ονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός 
των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους. Οι όποιες 
δαπάνες διενεργούνται στα πλαίσια των ως άνω συμ- 
βάσεων θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του προϋ- 
πολογισμού κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό 
έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφω- 
να με τη σχετική νομοθεσία. 

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 
100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 

Άρθρο 55 

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 55 του ν. 4438/2016 
(Α΄ 220), η ημερομηνία «28.2.2017» αντικαθίσταται με 
την ημερομηνία «31.8.2017». 

Άρθρο 56 

Στο άρθρο 3 του v. 2518/1997, που αντικαταστάθη- 
κε με το άρθρο 3 του ν. 3707/2008, στην παράγραφο 3 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά, για το προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τις δραστηριότητες 
της περίπτωσης i, αρκεί και η άδεια εργασίας Α΄ κατη- 
γορίας.». 

Άρθρο 57 

Επιτρέπεται η δωρεά χρημάτων εξ ιδίων πόρων από 
Περιφέρεια της χώρας στην Περιφέρεια Ιονίων Νή- 
σων υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, 
με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 30/1996 και 

του π.δ. 242/1996, για την υλοποίηση έργων, μελετών, 
προμηθειών και υπηρεσιών προκειμένου να αντιμε- 
τωπιστούν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες των σει- 
σμών που συνέβησαν στην Κεφαλονιά, στις 26.1.2014 
και 3.2.2014. 

Χρήματα που δεν θα αξιοποιηθούν για τον ανωτέρω 
σκοπό από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, 
εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκτέλεση της δωρεάς, 
όπως θα προκύπτει από παραστατικά για δαπάνες που 
εκτελέστηκαν, επιστρέφονται στη δωρήτρια Περιφέρεια. 

Άρθρο 58 

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 4 του άρθρου 64 του 
ν. 1943/1991 (Α΄ 50), όπως ίσχυσε μέχρι την κατάργη- 
σή της με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 
(Α΄ 180): 

α) Για τον υπολογισμό της δεκαετούς υποχρεωτικής 
παραμονής του υπαλλήλου στην προβληματική περι- 
οχή συνυπολογίζεται και ο χρόνος της αποχής του από 
την υπηρεσία, λόγω λήψης άδειας ανατροφής ανήλικων 
τέκνων. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του δικαιούχου 
της επιδότησης, η δήλωση παραμονής επί μία δεκαετία 
αφορά το συνολικό χρόνο από την τοποθέτηση, μετάθε- 
ση ή μετάταξή του στην ίδια προβληματική περιοχή και 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος παραμονής 
από τη λήψη της επιδότησης, εφόσον κατά την αποχώ- 
ρηση του υπαλλήλου αυτός έχει ήδη συμπληρωμένη 
την αθροιστικά υπολογιζόμενη χρονική διάρκεια της 
δεκαετίας στην ίδια περιοχή και 

β) αν από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί 
η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην 
προβληματική περιοχή επί μία συνολική δεκαετία, όπως 
ορίζεται ανωτέρω, το ποσό της επιδότησης καταλογίζε- 
ται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, και αναζητεί- 
ται υποχρεωτικώς, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, 
πλέον τόκων και εξόδων. Ως υπαιτιότητα νοείται η εκ 
δόλου ή βαρείας αμέλειας του υπαλλήλου παράβαση 
των όρων και προϋποθέσεων του νόμου ή η αποχώρηση 
από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο ή εγκατάλειψη 
της υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του συνολικού 
χρόνου της δεκαετίας. 

Άρθρο 59 

Η  περίπτωση  γ΄  της  παρ.  2  του  άρθρου  12  του   
ν. 3284/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Στέλεχος μίας εκ των οικείων Διευθύνσεων Δευ- 
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποδεικνύεται μαζί με 
τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο ή τους συναρ- 
μόδιους κατά περίπτωση Περιφερειακούς Διευθυντές 
Εκπαίδευσης». 


