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«1α. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των 
οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), 
διενεργείται κάθε τέταρτο έτος.

β. Η εκλογή της περίπτωσης α΄της παρούσας παραγρά-
φου, διενεργείται εντός του μηνός Μαΐου και ημέρα Κυ-
ριακή, η οποία καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). 

γ. Η εκλογή ενεργείται ταυτόχρονα:
γα) στις έδρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της 

Χώρας,
γβ) στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε., 

εφόσον αυτά δεν εδρεύουν στην πρωτεύουσα της αντί-
στοιχης Περιφερειακής Ενότητας,

γγ) στις έδρες Δήμων σε απομακρυσμένες ηπειρωτικές 
περιοχές που απέχουν άνω των 100 χιλιομέτρων από 
την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, που ανήκουν και 
έχουν εγγεγραμμένα τουλάχιστον πενήντα (50) Τακτικά 
Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με βεβαίωση της Υπηρεσίας 
του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται δύο (2) ημέρες πριν την προκή-
ρυξη των εκλογών και

γδ) σε νησιωτικές περιοχές που έχουν εγγεγραμμένα 
τουλάχιστον πενήντα (50) Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύμ-
φωνα με βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που εκδί-
δεται δύο (2) ημέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών. 
Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται 
την ημέρα της εκλογής.».

2. Οι ως άνω περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 τίθενται 
σε ισχύ την 1.1.2020.

Άρθρο 224
Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Σύστημα Αδειοδοτήσεων

1. Αναπτύσσεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδει-
οδοτήσεων (στο εξής: Σύστημα), μέσω του οποίου χο-
ρηγούνται οι πάσης φύσεως άδειες όλων των δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων. Μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Αδειοδοτήσεων χορηγούνται άδειες δημο-
σίων και ιδιωτικών έργων, όπως προσδιορίζονται με κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

2. Η πρόσβαση στο Σύστημα γίνεται σύμφωνα με το 
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση, από 
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, το νομικό πρόσωπο δημο-
σίου δικαίου της παραγράφου 6 και τους αιτούντες και 
τους νομίμους εκπροσώπους αυτών, τηρουμένων των 
κείμενων διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων. Λαμβάνεται μέριμνα για τη διασύνδεση του 
Συστήματος με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, για τα 
έργα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του 
τελευταίου.

3. Από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του 
Συστήματος που καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του 
παρόντος, το σύνολο των απαιτούμενων αδειών δημο-
σίων και ιδιωτικών έργων χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω 
του Συστήματος.

4. Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, η αφετηρία της 
οποίας καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του παρό-
ντος, οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες, όπως 

επίσης οι εξουσιοδοτημένοι από τους δικαιούχους μη-
χανικοί καταχωρούν στο Σύστημα ψηφιακά αρχεία των 
υφιστάμενων αδειών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. 
Άδειες που χορηγούνται μετά από την έναρξη της ανω-
τέρω προθεσμίας καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Σύ-
στημα, σε μορφή ψηφιακών αρχείων, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από τη χορήγησή τους. Σε περίπτω-
ση που απαιτηθεί η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο 
των επιμέρους ελέγχων των αρμόδιων Υπηρεσιών, τα 
σχετικά αρχεία επανυποβάλλονται τροποποιημένα εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

5. Στο Σύστημα περιλαμβάνεται, πέραν των αδειών 
της παραγράφου 1 του παρόντος:

α) τα αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων ελέγ-
χων τήρησης της κείμενης νομοθεσίας και β) κάθε απα-
ραίτητο συνοδευτικό στοιχείο των αδειών σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

6. Αρμόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητημάτων 
για την εφαρμογή του παρόντος ορίζεται ο Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ανάπτυξη, λειτουργία, 
συντήρηση και αναβάθμιση του Συστήματος δύναται 
να ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
με σχετική εμπειρία.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων:

α) Δύναται να καθορίζεται η οικονομική συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων φυσικών και νομικών προσώ-
πων στη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και όλες 
οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
του παρόντος.

β) Καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
του Συστήματος κατά την παράγραφο 3, όπως επίσης η 
ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας της παραγράφου 4 
του παρόντος.

Άρθρο 225
Διατάξεις για Επιμελητήρια

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 
187 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) τροποποιείται ως εξής: 
«18. Μέχρι τις 31.1.2020 ολοκληρώνεται η μεταφορά των 
εταιρειών της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρό-
ντος, των οποίων το Γ.Ε.ΜΗ. δεν τηρείται στη Διεύθυνση 
Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.».

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 96 του 
ν. 4497/2017 (Α΄ 171) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου παρατεί-
νονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, αναδρομικά από 
την 30ή Ιουνίου 2019».

Άρθρο 226
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014 
(Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το 
χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό 
μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως 


