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και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος 
των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ. 

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) κα-
ταργείται.

Άρθρο 219
Τροποποίηση του ν. 4399/2016

1. Στην περίπτωση «γ» της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 7 του ν. 4399/2016 προστίθεται υποπερίπτωση ii 
ως εξής:

«ii. ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως 
ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), υπό την προϋπό-
θεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενι-
σχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη 
λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του 
φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 21 του ν. 4399/2016.».

2. Ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες έχουν υπαχθεί ως 
επενδυτικά σχέδια στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 
και ν. 3908/2011, δύναται να μετατρέπονται σε ξενοδο-
χεία συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στο 
ν. 4276/2014 (Α΄ 155), υπό τις προϋποθέσεις της ανω-
τέρω παραγράφου καθώς και των οικείων διατάξεων 
των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και των οικείων 
αποφάσεων υπαγωγής.

3. Στην περίπτωση «ζ» της παραγράφου 3 του άρθρου 
21 του ν. 4399/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι συμβά-
σεις μίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον 
τομέα του τουρισμού, οι οποίες αφορούν εμπορικά κα-
ταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος εντός της ενισχυόμενης επένδυσης και συνάπτονται 
μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είτε πριν 
από αυτήν, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται 
και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και μέχρι τη 
λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.».

4. Οι ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζο-
νται και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, του 
ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998».

Άρθρο 220
Τροποποίηση του άρθρου 27 
του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

Στο άρθρο 27 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται 
παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Στις συλλογικές αποφάσεις του συγχρηματοδο-
τούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων εγγράφονται οι αποφάσεις υπαγωγής των επεν-
δυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 
(Α΄ 117), οι οποίες δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν 
από επιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμ-
φώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 
2014 - 2020.».

Άρθρο 221
Ρύθμιση για το προσωπικό ΕΕΠ της ΕΕΑ

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 4569/2018 
(Α΄ 179) προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:

«γ. Η προσωπική διαφορά της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως αυτή διαμορφώ-

θηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 
του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και της υπ’ 
αριθμ. 2/17127/ 0022/28/02/2012 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 498), όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή 
τους, χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου που έχουν προσληφθεί ή προσλαμβά-
νονται ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

Η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς για το ανω-

τέρω προσωπικό που έχει ήδη προσληφθεί κατά τη δη-

μοσίευση του παρόντος γίνεται από το χρόνο της δη-

μοσίευσης, ενώ για εκείνο που προσλαμβάνεται μετά 

τη δημοσίευση, η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς 

γίνεται από το χρόνο της πρόσληψης».

Άρθρο 222
Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 
περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος

1. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρ-

θρου 8 του ν. 1100/1980 (Α΄ 295) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Συνέλευσις των αντιπροσώπων του Επιμελητήρι-

ου απαρτίζεται εξ ειδικώς προς τούτο εκλεγομένων ανά 

τετραετία μελών εκ διαφόρων περιφερειών της Χώρας, 

δια καθολικής αμέσου και μυστικής ψηφοφορίας και έχει 

τας εξής αρμοδιότητας.».

2. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 9 του 

ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης εκλέγονται δια μυ-

στικής ψηφοφορίας υπό της Συνελεύσεως των αντιπρο-

σώπων ανά τετραετία.».

3. Η ενδέκατη παράγραφος του άρθρου 9 του 

ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων εκλέγονται με το-

πικές εκλογές κάθε τέσσερα (4) χρόνια, από τα μέλη των 

αντίστοιχων Τμημάτων. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 

των Τοπικών Διοικήσεων διεξάγονται ταυτοχρόνως με τις 

αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της Συνέλευσης 

των Αντιπροσώπων.».

4. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 του 

π.δ. 351/1983 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, 

μέσα στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμ-

βρίου και ημέρα Κυριακή.».

5. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 6 του 

π.δ. 225/1986 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκλο-

γές διενεργούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, μέσα στο 

διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και 

ημέρα Κυριακή ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανά-

δειξη της Σ.Τ.Α.».

6. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1.1.2020.

Άρθρο 223
Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/

14.12.1926 (Α΄ 430) «περί κωδικοποιήσεως των περί συ-

στάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:


