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Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−

μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών 
και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις ΦΠΑ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, 
Α΄ 248) αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από 
τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον 
διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο 
ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
34, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθί−
σταται, ως εξής:

«1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση 
τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό 
διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της 
διαχειριστικής περιόδου, εφόσον:

α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από 
εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος 
στο φόρο,

β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, 
έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον 
καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην πε−
ρίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών. 
Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις κατα−
στροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή 
δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης 

δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία 
διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.»

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο 
ως εξής:

«Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέ−
μπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα 
με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης.»

4. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 
33 του Κώδικα ΦΠΑ καταργούνται.

5. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο».
6. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται, ως εξής:
«i) προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν 

μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε 
περίπτωση μεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη 
δυνατή ή,».

7. Η παρ. 11 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ καταρ−
γείται.

8. Α. Το άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 38
Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις

1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες 
πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις 
οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισρο−
ών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να 
υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο.

2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:
α) Ένας ημερολογιακός μήνας προκειμένου για υπό−

χρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και 
έκδοση στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, 
καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες 
για τις οποίες υπόκειται στο φόρο.
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Άρθρο 243

Η εκ προθέσεως παράβαση επιτακτικών ή απαγορευτι-
κών διατάξεων του παρόντος ως και συναφών υγειονο-
μικών διατάξεων επισύρει τις ποινές του άρθρου 458 του
Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 244

Οι άδειες και οι βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋ-
ποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος και τα μητρώα
που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το π.δ. 133/2005 συνε-
χίζουν να ισχύουν ως εκδόθηκαν. Αιτήσεις για χορήγηση
αδειών ή βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσε-
ων για την άσκηση επαγγέλματος, που έχουν υποβληθεί
μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος, συνεχίζουν και ε-
ξετάζονται με βάση το π.δ. 133/2005 για ένα χρόνο ακό-
μα.

Άρθρο 245

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται
το π.δ. 133/2005 και κάθε σχετική διάταξη που αντίκειται
στις παρούσες ρυθμίσεις. Με Κοινή Απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Οικονομικών
ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε
σχετική λεπτομέρεια για την έκδοση βεβαιώσεων συν-
δρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση των α-
νωτέρω επαγγελμάτων.

Άρθρο 246

Μέχρι την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης του άρθρου 9 παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α 21/12078/17.6.2011 (Β΄ 1467).

Άρθρο 247

1. Στην τελευταία φράση της περίπτωσης ι΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997, στο μέτρο που
διατηρείται σε ισχύ κατά τις διατάξεις των άρθρων 76 έ-
ως και 80 του ν. 4009/2011, διαγράφονται οι λέξεις «των
Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευ-
μάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, ή Ειδικού Συμβούλου του Υπουργού Εξωτε-
ρικών».

2. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
23 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, οι λέξεις «του Υπουρ-
γού, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων των
Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων ή του Ειδικού Συμβούλου του Υπουργείου Ε-
ξωτερικών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των Υπουρ-
γών, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων».

Άρθρο 248

To προσωπικό που, έως τη θέση σε ισχύ του ν. 4172/
2013, υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυ-
λάκων, δικαιούται να αναγνωρίσει ως συντάξιμο, κατόπιν
εξαγοράς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους οικείους φορείς επι-
κουρικής ασφάλισης, το χρόνο απασχόλησής του σε
προγράμματα εργασιακής εμπειρίας δυνάμει των διατά-

ξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998.
Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου ως συντάξι-

μου και μέχρι πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο, υποβάλλεται
αίτηση στους αρμόδιους φορείς, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριών μηνών από την έκδοση της υπουργι-
κής απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου.
Το ποσό της εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα

υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του ερ-
γαζομένου μηνός Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ποσο-
στά εισφορών εργαζομένου και εργοδότη για τους κλά-
δους κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Το ποσό που προκύπτει από τον πιο πάνω υπολογισμό

των ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται αντίστοιχα
από τον εργαζόμενο ως ασφαλισμένο και τον οικείο
Ο.Τ.Α. ως εργοδότη, είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις ισάριθ-
μες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των
οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερος των εξήντα.
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη

θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ή την προσαύξηση του
ποσού της μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του πο-
σού εξαγοράς, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση για συντα-
ξιοδότηση, οπότε οι υπολειπόμενες δόσεις παρακρατού-
νται από τη σύνταξη.
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν την ε-

ξόφληση του οφειλομένου ποσού, το υπολειπόμενο πο-
σό καταβάλλεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα από
τα δικαιοδόχα πρόσωπα, στα οποία μεταβιβάζεται η σύ-
νταξη.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ, η οποία εκδί-
δεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται ο τρό-
πος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 249
Τροποποιήσεις τον άρθρου 60 του ν. 4278/2014

1) Στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4278/2014 (Α'
157), από την έναρξη ισχύος του, η φράση «Οφειλές φο-
ρέων Γενικής Κυβέρνησης νομού Αττικής» αντικαθίστα-
ται από τη φράση «Οφειλές φορέων Γενικής Κυβέρνη-
σης» και η φράση «έως τις 31.12.2013» αντικαθίσταται
από τη φράση «έως τις 31.3.2014».

2) Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4278/2014 (Α'
157), από την έναρξη ισχύος του, απαλείφεται η φράση
«του νομού Αττικής» και η φράση «έως 31.12.2013» α-
ντικαθίσταται από τη φράση «έως 31.3.2014».

Άρθρο 250
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992
του ν. 4250/2014 και άλλες διατάξεις

1. Στο άρθρο 7 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστά-
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Γ'
του ν. 4250/2014 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4275/2014, προστίθεται πα-
ράγραφος 10 ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο για την έκ-
δοση της απόφασης επιμερισμού, δεν άσκησε τα καθή-
κοντά του στην αντίστοιχη θέση κατά το έτος αξιολόγη-
σης, η απόφαση επιμερισμού εκδίδεται από το όργανο
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που υπηρετεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης κα-
τόπιν πρότασης των προϊσταμένων, οι οποίοι κατά το έ-
τος αξιολόγησης ενεργούν ως αξιολογητές.»

2. Στο τέλος του άρθρου 10 του π.δ. 318/1992, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.
4250/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογού-
μενου συνίστανται ενδεικτικά στα εξής:
α) Συμμετοχή σε συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφω-

σης του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ ή άλλου πιστοποιημένου φορέα ε-
πιμόρφωσης.
β) Επιμόρφωση σε άλλο αντικείμενο μέσα από τις δη-

μόσιες δομές δια βίου μάθησης.
γ) Ανάπτυξη ορισμένης δεξιότητας.
δ) Βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που ά-

πτονται της εργασίας, της συμπεριφοράς κ.ο.κ..
ε) Εκούσια μετακίνηση εντός της υπηρεσίας.»
3. Στο άρθρο 18 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστά-

θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του κεφαλαίου Γ΄
του ν. 4250/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προ-
βλεπόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας η αυτοαξιο-
λόγηση των υπαλλήλων, η περαιτέρω διαδικασία, της ει-
σήγησης και αξιολόγησης των υπαλλήλων, δεν αναστέλ-
λεται. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των αξιολογού-
μενων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία και κλά-
δος, βαθμός και τίτλος θέσης), καθώς και η περίοδος α-
ξιολόγησης συμπληρώνονται επί του εντύπου αξιολόγη-
σης από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού».

4. Η παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5.α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν λαμβά-
νονται υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προ-
σόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμό-
τητα και κινητικότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις
των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και δεν
θα επιφέρουν καμία άλλη δυσμενή έννομη συνέπεια, μι-
σθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα για τους
αξιολογούμενους υπαλλήλους, β) Το σύστημα αξιολόγη-
σης υπαλλήλων του π.δ. 318/1992, όπως ισχύει, εφαρμό-
ζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013. 
γ. Εφόσον η αξιολόγηση του έτους κατά το πάγιο σύ-

στημα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης
του έτους 2013 με το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης,
η καλύτερη αξιολόγηση του έτους 2014 ισχύει και για το
2013. Η δυσμενέστερη αξιολόγηση στην περίπτωση αυ-
τή αφαιρείται από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλή-
λου.» 

5. Οι προθεσμίες που τίθενται στις παραγράφους 1 και
2 του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 επανανακαθορίζονται
ως εξής: 
Έως την 1η Σεπτεμβρίου 2014 εκδίδεται η απόφαση ε-

πιμερισμού ποσοστών. Εντός του επόμενου δεκαπενθη-
μέρου συντάσσεται η αυτοαξιολόγηση, μετά το πέρας
του οποίου συντάσσονται εντός δεκαπέντε ημερών οι ει-
σηγήσεις, εφόσον απαιτούνται, και εντός μηνός από το
πέρας της προθεσμίας συμπλήρωσης της αυτοαξιολόγη-
σης ή της εισήγησης, εφόσον απαιτείται, συντάσσονται
οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους αξιολογητές.

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
4275/2014 (Α’ 149) απαλείφεται η φράση εντός της πα-
ρενθέσεως «(άρθρα 69 και 70 του Υ.Κ.)».

Άρθρο 251
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δή-
λωσης και καταβολής φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κα-
τά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματο-
ποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμε-
νης αξίας, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Ως ακαθά-
ριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα οποία λαμβάνο-
νται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος.

2.  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έ-
χουν εφαρμογή, α)στους αγρότες τοο άρθρου 41,
β) στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκα-

ταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας,
γ) στην παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου,

σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 28.

3. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, τα ακαθάριστα έ-
σοδα των οποίων υπερβαίνουν σε μία διαχειριστική πε-
ρίοδο το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ε-
ντάσσονται υποχρεωτικά από την επόμενη διαχειριστική
περίοδο στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου.

4. Στην περίπτωση που η πρώτη διαχειριστική περίο-
δος αφορά χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, προ-
κειμένου να κριθεί αν ο υποκείμενος μπορεί να απαλλα-
γεί κατά την επομένη διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, γίνεται αναγωγή
των ακαθαρίστων εσόδων του, του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, σε ετήσια βάση.

5. Για την μετάταξη υποκείμενου από το κανονικό κα-
θεστώς στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα, υποβάλλε-
ται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλω-
ση μεταβολών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 4
του ΚΦΔ (ν. 4174/2013). Όταν από τον υποκείμενο επιλε-
γεί ένταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς, η σχετική δή-
λωση δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο διετίας.
Η μη υποβολή της δήλωσης του εδαφίου 1, δεν επηρεά-
ζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς.

6. Αν υποκείμενος μετατάσσεται υποχρεωτικά ή προ-
αιρετικά από το ένα καθεστώς στο άλλο, κατά την έναρ-
ξη συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου, τα αποθέμα-
τα των εμπορεύσιμων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά
τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, που προηγείται του
χρόνου της μετάταξης, απογράφονται υποχρεωτικά ανά
συντελεστή φόρου που ισχύει την τελευταία ημέρα της
διαχειριστικής περιόδου που προηγείται της μετάταξης
αποτιμώνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υ-
πάρχει υποχρέωση απόδοσης του φόρου που έχει εκπε-
σθεί για τα αποθέματα, όταν ο υποκείμενος μετατάσσε-
ται από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο και
δικαίωμα έκπτωσης, αντίστοιχα, όταν μετατάσσεται από
το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς.

7. Σε κάθε περίπτωση μετάταξης, ο υποκείμενος υπο-
χρεούται να συντάσσει απογραφή των αγαθών επένδυ-
σης, για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διακανονι-
σμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33. Τα εν
λόγω αγαθά αποτιμώνται στην αξία κτήσης αυτών, η ο-
ποία προσαυξάνεται με τις δαπάνες βελτίωσης και επέ-
κτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και συντήρη-
σης. Οι μετατασσόμενοι υποκείμενοι, για τον εναπομέ-
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νοντα χρόνο του διακανονισμού, έχουν δικαίωμα έκπτω-
σης του φόρου ή, κατά περίπτωση, υποχρέωση διακανο-
νισμού και καταβολής του φόρου, ανάλογα με το εάν
πρόκειται για μετάταξη από το απαλλασσόμενο στο κα-
νονικό καθεστώς ή αντίστροφα.

8. Για τα απογραφόμενα αγαθά, που προβλέπουν οι
διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 6 και 7, υπο-
βάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύ-
τερου μήνα από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει
την αξία των αποθεμάτων κατά συντελεστή φόρου και
το φόρο που αναλογεί.
Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περί-

πτωση, με την προβλεπόμενη από το άρθρο 38 δήλωση
ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία πραγμα-
τοποιήθηκε η μετάταξη. Για τους υποκείμενους που με-
τατάσσονται στο απαλλασσόμενο καθεστώς, η δήλωση
για την απόδοση του φόρου υποβάλλεται εντός ενός μή-
να από την υποβολή της δήλωσης του πρώτου εδαφίου.

9. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις
που σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, α-
ναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέ-
μενης αξίας-απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και δεν δι-
καιούνται να εκπέσουν το φόρο των εισροών τους.»

Άρθρο 252
Στο άρθρο 19 του ν. 4258/2014 (Α΄94) προστίθεται 

παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί προ της ισχύος
των διατάξεων του ν. 4258/2014 έγκριση δόμησης από
την αρμόδια ΥΔΟΜ, με την οποία προβλέπεται η εκτέλε-
ση οικοδομικών εργασιών σε υφιστάμενες αθλητικές ε-
γκαταστάσεις ποδοσφαίρου και είναι σε ισχύ, τότε και η
άδεια δόμησης χορηγείται από την αρμόδια ΥΔΟΜ.
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Άρθρο 253
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των άρθρων 222 έως και 230 του νόμου 
αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2015.

2. Η υπαγωγή των νέων κατηγοριών υπόχρεων προσώ−
πων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πε−

ρίπτωση α΄ του ν. 3213/2003, όπως αντικαθίσταται με το 
άρθρο 224 του παρόντος νόμου, στην αρμοδιότητα της 
Επιτροπής του άρθρου 3Α, αρχίζει την 1η Ιουλίου 2015.

Οι λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του 
ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 8 Αυγούστου 2014
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ




