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βληθείσας προς το κόμμα ή τον συνασπισμό τακτικής 
χρηματοδότησης ή πρόστιμο μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες 
(15.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόμμα ή συνασπισμό 
που δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση.».

Άρθρο 210
Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις 
των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρ-
τητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών, Ανα-
πληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντι-
προέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, και Μελών των 
Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργά-
νων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. 
του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που υπάγονται στις 
διατάξεις του παρόντος, καθώς και των εν γένει Γενικών 
Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών 
Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, καθώς και του Προ-
έδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονικού προσω-
πικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων 
(Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού με 
την επιφύλαξη των οριζόμενων στο επόμενο εδάφιο. 
Ειδικότερα, αναφορικά με τις εταιρείες του Α΄ Κεφαλαίου 
του ν. 3429/2005 για τις οποίες εφαρμόζεται η εξαίρεση 
του άρθρου 28 παράγραφος 3 περίπτωση γ΄, οι κάθε 
είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των μελών 
των Διοικητικών Συμβουλίων καθορίζονται με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
ν. 4548/2018 (Α΄ 104).». 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) προστίθεται περίπτωση γ΄), ως εξής: 

«γ) Οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι 
σύμβουλοι των δημοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαί-
ου Α΄ του ν. 3429/2005 και των θυγατρικών τους, των 
οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική 
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και οι οποί-
ες είτε απασχολούν περισσότερους από τρεις χιλιάδες 
(3.000) εργαζόμενους είτε ο κύκλος εργασιών τους σε 
επίπεδο εταιρείας ή ομίλου υπερβαίνει τα εκατό (100) 
εκατομμύρια ευρώ. Για τον καθορισμό των εν γένει απο-
δοχών και πρόσθετων μεταβλητών αμοιβών, απολαβών 
και αποζημιώσεων των προσώπων της παρούσας περί-
πτωσης σύμφωνα με αξιολόγηση με συγκεκριμένους 
ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, οι οποίες 
δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ενενήντα τοις εκατό (90%) 
του ανώτατου ορίου της περίπτωσης α) της παρούσας 
παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 22.». 

Άρθρο 211
Ρυθμίσεις για το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
του π.δ. 95/1996 (Α΄ 76), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα διοίκη-
σης του Ταμείου, και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος και ο 

αναπληρωτής Πρόεδρος, καθώς επίσης και οι διακριτές 
διοικητικές αρμοδιότητές τους, πέραν αυτών της ανα-
πλήρωσης του Προέδρου για οποιονδήποτε λόγο, που 
ασκούνται από τον αναπληρωτή Πρόεδρο.».

Άρθρο 212
Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπής 
μεταρρύθμισης επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 18 
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφεί-
λει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην πε-
ρίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 και να υποβάλει τελική 
γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως την 
30.6.2020.».

2. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (A΄ 176) 
προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Στα μέλη και τους γραμματείς της Επιτροπής του 
παρόντος άρθρου, η οποία συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιο-
δότηση των διατάξεων του άρθρου 396 του ν. 4512/2018 
(Α΄ 5) όπως ισχύει, καθορίζεται, από την ημερομηνία συ-
γκρότησης, αποζημίωση κατά παρέκκλιση των διατάξε-
ων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών.».

Άρθρο 213
Θέματα Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, 
έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορί-
ζονται στα άρθρα 16 και 17 του ν. 4314/2014.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ασκεί τις ως άνω αρμοδιότητες και στον τομέα Οικογενει-
ακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για τις δράσεις που αφορούν ζητήματα υπαγόμενα 
στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τελι-
κός υπογράφων κάθε σχετικού εγγράφου, είναι ο Υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 214
Αναγγελία του απασχολούμενου 
προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής 
εργασίας ή τεχνικού έργου

Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), όπως ισχύει, 
τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

1. Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέ-
λεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεού-
ται να αναγγέλλει στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων το απασχολούμενο προσωπικό, 
πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Η ως 
άνω αναγγελία αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού και 
ωρών εργασίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επι-
βάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του 
ν. 4554/2018 (A΄ 130), όπως ισχύει.


