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Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Μακροπρόθεσμοι επενδύσεις
Άρθρον 1
Κεφάλαια εξωτερικού, κατά το παρόν Ν.Δ/μα, νοούνται α υφ΄ οιανδήποτε μορφήν εκ του
εξωτερικού εισαγόμενα, ήτοι συνάλλαγμα εξωτερικού, μηχανήματα και υλικά, εφευρέσεις,
τεχνικαί μέθοδοι, ως και εμπορικά και βιομηχανικά σήματα.
Άρθρον 2
1. Εις τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος υπάγονται υπό την άνω έννοιαν κεφάλαια
εισαγόμενα εις την χώραν εκ του εξωτερικού από της ισχύος αυτού και τοποθετούμενα εις
παραγωγικάς επενδύσεις.
2.Παραγωγικαί επενδύσεις νοούνται αι αποβλέπουσαι εις την ανάπτυξιν της εθνικής
παραγωγής, ή άλλως συμβάλλουσαι εις την οικονομικην προοδον της χώρας,
περιλαμβανόμενης εις ταύτην και της αναπτύξεως της Λαϊκής στέγης, ως τοιαύτης νοούμενης
και της των μισθοσυντήρητων.
Άρθρον 3
1. Δια την έγκρισιν εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού, κατά τους όρους του παρόντος Δ/τος ,
απαιτείται υποβολή αιτήσεως υπό των ενδιαφερόμενων εις το Υπουργείον Συντονισμού. Αι
κατά το παρόν Ν.Δ/μα αρμοδιότητες επί των κεφαλαίων εξωτερικού ανατίθενται εις ειδική
υπηρεσίαν του Υπουργείου τούτου, συνιστώμενων δια του παρόντος Ν.Δ/τς, και
συγκροτουμενην δια Β.Δ/τος, προκαλουμένου υπό του Υπουργού Συντονισμού.
Το Υπουργείον Συντονισμού παραπέμπει την αποβαλλομενην αίτησιν προς μελέτην και
γνωμοδότησιν εις Επιτροπήν συγκροτουμενην δια πράξεως του Υπουργού και
αποτελουμενην εξ εκπροσώπου του Υπουργείου Συντονισμού, του Υπουργείου Εμπορίου,
του Υπουργείου Βιομηχανία, του Υπουργείου Οικονομικών, της Τραπέζης της Ελλάδος και
δύο προσώπων ανωτέρας επιστημονικής μορφώσεως και πείρας, ιδιά περί τα βιομηχανικά
ζητήματα, ως μονίμων μελών, συμπληρουμενην δε εκάστοτε και δι΄ άλλων αρμοδίων
προσώπων. Πρόεδρος της Επιτροπής και αναπληρωτής αυτού ορίζονται εν τη αυτή πράξει εκ
των μονίμων μελών της Επιτροπής. Επίσης εν τη αυτή πράξει ορίζεται ο Γραμματεύς και ο
αναπληρωτής αυτού. Οι Εισηγηταί ορίζονται εκάστοτε υπό του Προέδρου.
(Η ανωτέρω προβλεπόμενη Επιτροπή Προσελκύσεως Κεφαλαίων
διετηρήθη εν ισχύι για της παρ. 6 Β.Δ. 472/1965).

εξωτερικού

(Η ανωτέρω Επιτροπή συγχωνεύεται με την Επιτροπή που προβλέπει το Π.Δ. 207/1987 ,
ΦΕΚ Α΄ 95, με νέα συγκρότηση και μεταφέρονται στην άνω Επιτροπή του άρθρ. 3 όλες
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Αι υπό του παρόντος Ν.Δ/τος ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη προβλεπόμεναι απαλλαγαί από του φόρου
εισοδήματος διετηρήθησαν εν ισχύι, δυνάμει του άρθρ. 23 παρ. 2 Α.Ν.239/1967 και μέχρι του χρόνου λήψεώς του
δυνάμει του άρθρ. 15 παρ. 2 περιπτ. γ΄ Ν.Δ. 1077/1971
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οι αρμοδιότητες από την παρ. 3 άρθρ. 5 της Α.Π. 61495/ΔΙΟΑΔ 1026/192 (ΦΕΚ Β΄578)
Αποφ. Υπ. Προεδρίας και Οικονομικών).
2.Πάσα εισαγωγή, κατά τα ανωτέρω κεφαλαίων εξωτερικού δια παραγωγικάς επενδύσεις και
οι καθ΄ έκαστον όροι αυτής εγκρίνονται αναλόγως της σημασίας της επενδύσεως δια Β.Δ/τος,
προκαλουμένου υπό των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και του αρμοδίου εκάστοτε
Υπουργού, ή δι΄ αποφάσεως εκδιδομένης υπό των αυτών Υπουργών και δημοσιευόμενης εις
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.Η δια των ως άνω διοικητικών πράξεων χορηγούμενη έγκρισις, ουσα ανέκκλητος ως προς
τους όρους υφ΄ ους εκάστοτε παρέχεται, αποτελεί και την εγγύησιν του Ελληνικού Κράτους,
έναντι του εισάγοντος τα κεφάλαια εξωτερικού , ότι ταύτα υπόκεινται εφεξής αμεταβλητως
εις το υπό του παρόντος Ν.Δ/τος θεσπιζόμενον καθεστώς. Μεταβολή των όρων τούτων
επιτρέπεται μόνον κατόπιν συγκαταθέσεως του εισαγαγόντος τα κεφάλαια εξωτερικού,
διενεργείται δε αύτη δια τροποποιήσεως ή συμπλξηρώσεως των ως άνω διοικητικών
πράξεων.
Άρθρον 4
1.Αι κατά την παρ. 3 του προηγούμενου άρθρ. 3 εκδιδόμεναι διοικητικαί πράξεις,
περιλαμβάνουσι το είδος της επενδύσεως, την νομικην αυτής μορφήν, το συνάλλαγμα ή
άλλην μορφήν υπό την οποίαν θα εισαχθή το εκ του εξωτερικού κεφάλαιον, τον τρόπον
εκτιμήσεως των εισαγόμενων εις είδος κεφαλαίων , τον χρόνον εντός του οποίου δέον να
εισαχθούν τα κεφάλαια, τον χρόνον της πραγματοποιήσεως της επενδύσεως, τους
ειδικότερους όρους της επιτροπής και εξυπηρετήσεως του κεφαλαίου, ως και το είδος του
εξωτερικού συναλλάγματος (ή και τα εξακτέα ελληνικά προϊόντα) άτινα θέλουσιν ορισθή δια
την πραγματοποίησιν των όρων τούτων, τας περιπτώσεις καθ΄ άς θα χορηγήται συνάλλαγμα
εξωτερικού δι΄ εισαγωγήν πρώτων υλών και άλας ανάγκας της επιχειρήσεως , καθ΄ όν χρόνον
ισχύει η σύμβασης, ας συνεπείας εν περιπτώσει πωλήσεως ή εκχωρήσεως της επιχειρήσεως
εν όλω ή εν μέρει ή περιουσιακών στοιχείων κτηθέντων δια κεφαλαίων εξωτερικού, τον
τρόπον της ρυθμίσεως του μετά την ολικην επιστροφήν του εισαχθέντος κεφαλαίου
εξωτερικού παραμένοντος τυχόν υπολοίπου καθαρού ενεργητικού της επιχειρήσεως και
γενικότερων πάντα άλλον όρον, πλην των ως άνω ενδεικτικώς αναφερόμενων,
εξυπηρετούντα τον σκοπόν του παρόντος Ν.Δ/τος καθώς και τας δια την εξασφάλισιν της
τηρήσεως των όρων υφ΄ ους παρέχεται η έγκρισις κυρώσεις.
<Η αληθής έννοια της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρ. 4 ου Ν.Δ. 2687/53 καθ΄ ήν αι
εκδιδόμεναι διοικητικαί πράξεις περιλαμβάνουσι> γενικότερων πάντα άλλον όρον > είναι ότι
δια των διοικητικών πράξεων δύνανται να ρυθμισθώσι, κατά την κρίσιν της διοικήσεως
οιαδήποτε έτερα θέματα σχετιζόμενα με την επένδυσιν εις ήν αναφέρεται η διοικητική πράξις
και καθ΄ όν τρόπον η διοίκησις κρίνει σκοπιμον προς εξυπηρέτησιν του σκοπού του
Νομοθετικού τούτου Δ/τος, ήτοι της προσελκύσεως κεφαλαίων δια την πραγματοποίησιν
παραγωγικών επενδύσεων, υπ΄τον μόνον περιορισμον ότι, προκειμένου περί θεμάτων ρητώς
ρυθμιζόμενων υπό των διατάξεων τούτου, η ρύθμισις δεν θα αντίκειται προς τας διατάξεις
ταύτας > (παρ. 3 άρθρ. 5 Ν.Δ. 4256).
(Δια τας αδείας εκτελέσεως λιμενικών έργων, χρήσεως αιγιαλού και παραλίας ως και
προσχώσεων επί της θαλάσσης προς εξυπηρέτησιν επενδύσεων υπαγομένων εις το Ν.Δ.
2687/53, βλ. άρθ. 4 Ν. 159/1975).
Άρθρον 5
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1. Δεν επιτρέπεται η επιστροφή του κεφαλαίου, ενωρίτερον του έτους από της ενάρξεως της
παραγωγικής δράσεως της επιχειρήσεως, πάντως δε ουχί ενωρίτερον του έτους από της
εισαγωγής του.
Η εξαγωγή συναλλάγματος δια την επιστροφήν του κεφαλαίου, δεν δύναται να υπερβαίνη
ετησίως τα 10% του εισαχθέντος κεφαλαίου.
2.Η εξαγωγή συναλλάγμτος δια την καταβολην τόκων ή κερδών, επίσης δεν δύναται να
υπερβαίνη ετησίως τη 12% του εισαχθέντος κεφαλαίου προκειμένου περί κερδών, τα 10% δε
προκειμένου περί τόκων επί κεφαλαίου προερχόμενου εκ δανείου. Ένα εις έν έτος εξήχθη
συνάλλαγμα δια τους ανωτέρω δύο σκοπούς κατώτερον του ορισθέντος εν τη κατά το άρθρ. 3
εγκριτική πράξει η επί έλαττον διαφορά εξάγεται κατά τα επόμενα έτη.
3.Ως εισαχθέν κεφάλαιον εξωτερικού νοείται τόσον το αρχικώς όσον και το μεταγενεστέρως
εισαχθέν προς επένδυσιν. Δια της εγκριτικής πράξεως δύναται ουχ΄ ήττον να θεωρηθώσι ως
κεφάλαια εξωτερικού κατά το παρόν Ν.Δ/μα το σύνολον ή μέρος των πραγματοποιούμενων
κερδών εκ κεφαλαίων εξωτερικού, εφ΄ όσον τα κέρδη ταύτα επανεπενδύονται εις την
επιχειρησιν εξ ής προήλθεν ή και εις ετέραν επιχειρησιν προβλεπομενην εν τη εγκριτική
πράξει.
4.Εν περιπτώσει μισθώσεως μηχανημάτων ή άλλης μορφής κεφαλαίου εξωτερικού, περί ών
το άρθρ. 1 του παρόντος Ν.Δ/τος, το εν τη εγκριτική πράξει καθοριζομενον σχετικον
μίσθωμα μεταφέρεται εις εξωτερίκον συνάλλαγμα.
Άρθρον 6
1.Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται, όπως χορηγή εκάστοτε το, δια την αντιμετώπισιν
των κατά το παρόν Ν.Δ/μα, συναλλαγματικών υποχρεώσεων, απαιτουμενον εξωτερικον
συνάλλαγμα, κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα εις την δι΄ εκάστην περίπτωσιν εισαγωγής
κεφαλαίων εξωτερικού εκδιδομενην εγκριτικήν πράξιν.,
2.Η μετατροπή των δραχμών εις εξωτερικόν συνάλλαγμα δια την επιστροφήν του κεφαλαίου,
ως και δια την καταβολην τόκων, , κερδών και μισθωμάτων θα γίνεται με την επίσημον τιμήν
συναλλάγματος κατά την ημέραν της μεταφοράς του εις το εξωτερικον. Επίσης η εις δραχμάς
μετατροπή των εισαγομένων κεφαλαίων εξωτερικού θα γίνεται με την επίσημον τιμήν
συναλλάγματος κατά την ημέρα της εισαγωγής των κεφαλαίων τούτων.
Άρθρον 7
Επιχειρήσεις ιδρυόμεναι ή ενισχυόμεναι δια κεφαλαίων εξωτερικού δύνανται να
χρησιμοποιούν αλλοδαπούς δια τας ανωτέρας θέσεις του τεχνικού και διοικητικού αυτών
προσωπικού και επί αμοιβαίς εις συνάλλαγμα μεταφερόμενον εις το εξωτερικον κατά τα
οριζόμενα εν τη εκάστοτε εγκριτική πράξει.
Άρθρον 8
Δια των εκδιδομένων κατά τα άνω εγκριτικών πράξεων χορηγούνται εις κατά κύριον λόγον
εξαγωγικάς επιχειρήσεις βιομηχανίας, μεταλλείων ή ορυχείων, καθώς και εις επιχειρήσεις το
πρώτον ιδρυομένας εν τη χώρα εκ της δράσεως των οποίων εξοικονομούνται σημαντικά
ποσά συναλλάγματος ετησίως , αι κατωτέρω φορολογικαί διευκολύνσεις :
α.Προσδιορισμός της ισχυούσης κατά την έκδοσιν της εγκριτικής πράξεως φορολογίας
καθαρών προσόδων ως παγίας επί χρονικον διάστημα μη υπερβαίνον την δεκαετίαν,
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προσαρμοζόμενης εν περιπτώσει μειώσεως εις τα ισχύοντα εκάστοτε όρια ή προσδιορισμός
δια το αυτό χρονικον διάστημα, της φορολογίας καθαρών προσόδων εις πάγιον ποσοστόν επί
των καθαρών ή ακαθαρίστων κερδών, επιστρεφόμενου όπως τούτο οριζηται εις ύψος
φορολογίας κατωτέρας της εκάστοτε ισχυούσης.
β.Μείωσις ή απαλλαγή επί διάστημα μη υπερβαίνον την δεκαετίαν εκ των δασμών, εισφορών
ή άλλων φόρων και τελών επί της εισαγωγής των μηχανημάτων, εξαρτημάτων,
ανταλλακτικών και εργαλείων.
γ. Μείωσις ή απαλλαγή επί διάστημα μη υπερβαίνον την δεκαετίαν εκ παντός φόρου ή τέλους
ή εισφοράς επιβαλλομένων υπό οργάνων τοπικής αυτοδιοικήσεως (δήμων, κοινοτήτων κ.λπ.)
λιμενικών ταμείων ή άλλων Οργανισμών.
δ.Μείωσις ή απαλλαγή εκ τελών και πάσης φύσεως δικαιωμάτων δια την εγγραφήν υποθήκης
ή συστασιν ενεχύρου προς ασφάλειαν των εισαγόμενων κεφαλαίων εξωτερικού, ως και δια
την κατάρτισιν των σχετικών τούτοις συμβολαίων.
(<Η αληθής έννοια της διατάξεως του εδαφ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρ. 8 του Ν.Δ. 2687/1953
<περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού> είναι ότι δια των εκδιδομένων
εγκριτικών πράξεων παρέχεται μείωσις ή απαλλαγή εκ των τελών χαρτοσήμου και των πάσης
φύσεως δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και δια τας συναλλαγματικάς ή γραμμάτια
εις διαταγήν τα εκδιδόμενα προς ασφάλειαν συμβάσεων εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού,
ως και δια την παροχήν ή εγγραφην υποθήκης ή προσημειώσεως προς ασφάλειαν τραπέζης
παρεχούσης εγγύησιν δια την πληρωμήν εκ μέρους του εισάγοντος τα κεφάλαια, των εν λόγω
αξιογράφων ή εκπληρωσιν των εκ της συμβάσεως εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού
απορρεουσών υποχρεώσεων τούτου> (Άρθρον μόνον Α.Ν. 329 της 18/19 Μαρτ. 1968)).
2.Δια των εκάστοτε εκδιδομένων εγκριτικών πράξεων, δύναται να προβλέπεται διακοπή των
ανωτέρω φορολογικών διευκολύνσεων εις περίπτωσιν, καθ΄ ήν αι εν λόγω επιχειρήσεις
ήθελον παύσει εκπληρούσαι τους όρους και τας προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου.
3.Αι ως άνω φορολογικαί διευκολύνσεις επεκτείνονται και εις τας ομοίας υφισταμενας ή
ιδρυομενας δι΄ άλλων κεφαλαίων εξαγωγικάς επιχειρήσεις πληρουσας τους όρους της παρ. 1
του παρόντος άρθρου. Επίσης επεκτείνονται και εις τας ομοίας επιχειρήσεις εκ της δράσεως
των οποίων εξοικονομείται συνάλλαγμα κατά τους όρους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
τας συνιστωμένας μετά την ίδρυσιν της τοπ πρώτον συσταθείσης επιχειρήσεως.
4.Προκειμένου περί εξαγωγικών επιχειρήσεων περί ών η παρ. 1 του παρόντος άρθρου,δεν
επιτρέπεται η απαγόρευσις της εξαγωγής των υπ΄ αυτών παραγομένων προϊόντων ή η
επιβολή εξαγωγικών φόρων, εφ΄ όσον ανάγκαι της χώρας εις τα εν λόγω προϊόντα
καλύπτονται δια της εγχωρίου παραγωγής. Εν τούτοις και εις τας επιχειρήσεις ταύτας
επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών και απαγορεύσεων εις την εξαγωγήν δια λόγους εθνικής
Ασφαλείας.
5.Δεν επιτρέπεται η επιβολή αναδρομικής φορολογίας επί επιχειρήσεων ιδρυομένων δια
κεφαλαίων εξωτερικού εισαγόμενων κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος. Η
απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις τας ομοία επιχειρήσεις τας υφισταμένας ή ας δι΄
άλλων κεφαλαίων ιδρυομενας.
Άρθρον 9
1.Εις επιχειρήσεις ιδρυομενας δια κεφαλαίων εξωτερικού, δύναται να επιτροπή εν τη
εκδιδομένη εγκριτική πράξεις, όπως εκφράζωσι ταύτα εις το νόμισμα εις ό εισήχθησαν και
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όπως τηρώσι τα λογιστικά βιβλία αυτών και καταρτίζωσι τους ισολογισμούς των εις το
νόμισμα τούτο.
2.Αι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και επί επιχειρήσεων
επεκτεινόμενων ή ενιεσχυομένων δια κεφαλαίων εξωτερικού, εφ΄ όσον ταύτα υπερβαίνουν το
ήμισυ του συνόλου των περιουσιακών των επιχειρήσεων τούτων στοιχείων ή το 1
εκατομμύριον δολλαρίων Η.Π.Α.
Άρθρον 10
1. Επιχειρήσεις ιδρυομεναι δια κεφαλαίων εξωτερικού, τυγχάνουσι μεταχειρίσεως εξ ίσου
ευνοϊκής, της ασκουμένης έναντι άλλων εν τη χώρα ομοειδών επιχειρήσεων.
2.Εις περίπτωσιν καθ΄ ήν εις επιχειρησιν ιδρυομενην δι α κεφαλαίων εξωτερικού, κατά το
παρόν Ν.Δ/μα εγκριθώσιν όροι ευνοϊκώτεροι των εγκριθέντων δι΄ άλλην ομοίαν επιχειρησιν
προγενεστέρως συσταθείσαν επίσης δια κεφαλαίων εξωτερικού, βάσει του παρόντος Ν.Δ/τος,
οι ευνοϊκώτεροι ούτοι όροι επεκτείνονται και εις την προγενεστέρως συσταθείσαν
επιχειρησιν, τροποποιούμενης της σχετικής εγκριτικής πράξεως τη αιτήσει του δικαιούχου.
Aρθρον 11
1.Περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων ιδρυθησομενων ή σημαντικως ενισχυθησομενων, κατά
την έννοιαν της παρ. 2 του άρθρ. 9 δι εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού εξαιρούνται πάσης
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως.
2.Δεν επιτρέπεται επίσης επίταξις περιουσιακών στοιχείων των ως άνω επιχειρήσεων ειμή
μόνον κατά το Σύνταγμα δια τας ανάγκας των ενόπλων δυναμενω εις περίπτωσιν εμπολέμου
καταστάσεως και εφ΄ όσον διαρκεί αύτη.
Εις περίπτωσιν επιτάξεως ο δικαιούχος λαμβάνει δικαίαν αποζημίωσιν δια την υπό του
Ελληνικού Κράτους χρήσιν των περιουσιακών αυτού στοιχείων, καθ΄ όν χρόνον διαρκεί η
επίταξις, καθοριζομενην δια κοινής συμφωνίας Ελληνικής Κυβερνήσεως και δικαιούχων.
Εν διαφωνία η αποζημίωσις αύτη ορίζεται δια διαιτησίας κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω
εν τω άρθρ. 12 του παρόντος Ν.Δ/τος.
Εάν ο δικαιούχος δεν αποδέχεται την υπό τους ανωτέρω όρους επίταξιν, δικαιούται πλήρους
αποζημιώσεως δια την αξίαν των επιταχθέντων περιουσιακών στοιχείων, καθοριζόμενης δια
κοινής συμφωνίας Ελληνικής Κυβερνήσεως και δικαιούχου. Εν Διαφωνία η αποζημίωσις
αύτη ορίζεται δια διαιτησίας κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω εν τω άρθρ. 12 του παρόντος
Ν.Δ/τος.
Το ποσόν της καθοριζόμενης αποζημιώσεως μεταφέρεται εις εξωτερικον συνάλλαγμα εις έξ
μηνιαίας δόσεις από της κοινής συμφωνίας ή από της εκδόσεως της διαιτητικής αποφάσεως.

Άρθρον 12
Διαφοραί ανακύπτουσι μεταξύ Ελληνικής Κυβερνήσεως και επιχειρήσεων υπαγομένων εις το
παρόν Ν.Δ/μα αναγόμεναι εις την ερμηνείαν ή εις ενδεχόμενα κενά της εγκριτικής πράξεως,
λύονται δια διαιτησίας οριζόμενης εν τη πράξει ταύτη επιτρεπόμενου όπως ορίζεται ως
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επιδιαιτητής και αλλοδαπόν πρόσωπον, φυσικον ή νομικον, έχον επίσημον ιδιότητα ή
πρόσωπον ανεγνωρισμένου νομικού κύρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Ειδικαί Διατάξεις
Άρθρον 13
1. Κεφάλαια εξωτερικού εν τη εννοία των άρθρω. 1 και 2 του παρόντος Ν.Δ/΄τος λογίζονται
και τα από της ενάρξεως της ισχύος αυτού νηολογουμενα υπό Ελληνικην σημαίαν πλοία
ολικής χωρητικοτητος ανωτέρας των 1.500 κόρων.
2.Εν τη εκδιδομένη κατά το άρθρ. 3 του παρόντος ν.Δ/τος εγκριτική πράξει δύνανται να
ορίζονται επιτρεπόμενης και παρεκκλίσεως από των κειμένων διατάξεων, α. η ελευθέρα
πώλησις και η υποθήκευσις του πλοίου άνευ αδείας της Διοικήσεως προς αλλοδαπούς, ών η
εθνικότης προσδιορίζει εν τη εγκριτική πράξει. β. Η ελευθέρα διάθεσις του εις συνάλλαγμα
εξωτερικού αντιτίμου της πωλήσεως του πλοίου, ή του ποσού της ασφαλιστικής
αποζημιώσεως αυτού εν περιπτώσει ατυχήματος ή του προϊόντος του επί υποθήκη δανεισμού
του πλοίου, άνευ της υποχρεώσεως προς εισαγωγήν εις την χώραν των εις συνάλλαγμα
εξωτερικού αντιστοίχων ποσών. γ. Η ελευθέρα διαχείρισις των εσόδων του πλοίου άνευ
οιουδήποτε περιορισμού. δ. Ο περιορισμός των υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
εισφορών. ε. Η αναγνώρισις ως Ελληνικών πλοίων ανηκόντων εις αλλοδαπούς. ς. Ο
καθορισμός του φόρου και των μελών μεταβιβάσεως του εκποιούμενου εις αλλοδαπούς
πλοίου κατ΄ αναλογίαν της καθαράς χωρητικοτητος αυτού, μη δυναμένου εν πάση περιπτώσει
να υπερβή το ποσόν των 2 δολλαρίων κατά κόρον καθαράς χωρητικοτητος. ζ. Η πληρωτέα
αποζημίωσις εις περίπτωσιν επιτάξεως του πλοίου. η . Η επίλυσις των αναφυομένων
διαφορών εκ της εφαρμογής της εγκριτικής πράξεως δια διαιτησίας και θ. Πας άλλος όρος,
πλην των ως άνω ενδεικτικώς αναφερόμενων, εξυπηρετικός του σκοπού του παρόντος
άρθρου, ως και αι δια την εξασφάλισιν της τηρήσεως της εγκριτικής πράξεως κυρώσεις.
3.Προκείμενης εισαγωγής κεφαλαίων υπό μορφήν πλοίου δεν εφαρμόζονται αι διατάξεις της
παρ. 1 του ΄αρθρ. 3, των άρθρω. 4,5,6 και 8 της παρ. 2 του άρθρ. 11 και των ΄άρθρων. 12 και
14 του παρόντος Ν.Δ/τος.
4.Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και δια πάντα τα από 1 ης Ιαν. 1953
νηολογηθέντα υπό Ελληνικην σημαίαν πλοία ολικής χωρητικοτητος εκάστου ανωτέρας των
1.500 κόρων , επιτρεπόμενης της εκδόσεως της σχετικής εγκριτικής πράξεως και μετά την
νηολόγησιν αυτών.2 3
Άρθρον 14
1. προκειμένου περί εισαγωγής κεφαλαίων περί ών το άρθρ. 1 του παρόντος, προοριζομένων
δια την ανάπτυξιν της εξαγωγής γεωργικών και μεταλλευτικών προϊόντων, δύναται να
επιτραπή εν τη εγκριτική πράξει παρέκκλισις από των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρ.
2

3569/2007 Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας.
3

Ν. 3783/2009, ΦΕΚ-136 Α/7-8-09, άρθρο 10: «Δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α’), ως
ισχύει, οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει ή εγκαθιστούν γραφεία ή υποκαταστήμα τα στην Ελλάδα
δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), όπως ισχύει, οι αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων
του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α΄) και οι Ειδικές Ναυτικές Επιχειρήσεις που συνιστώνται ή έχουν

συσταθεί σύμφωνα με τον όρο 16 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του άρθρου 13 του ν.δ.
2687/1953. Η ρύθμιση ισχύει από την κατάθεση της στη Βουλή»
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5 του παρόντος Ν.Δ/τος υπό τους όρους α. ότι η εξυπηρέτησις των κεφαλαίων τούτων θα
γίνεται δια της εξαγωγής των παραγομένων προϊόντων δια της συμβολής των εν λόγω
κεφαλαίων και β. όταν τα προϊόντα ταύτα παράγονται εν τη χώρα εις ποσότητας
υπερκαλυπτουσας τας εγχωρίας ανάγκας
2.Επί σης παρέκκλισις από των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 5 δύναται να επιτραπή
εν τη εγκριτική πράξει εις περιπτώσεις επιχειρήσεων συνιστώμενων δια κεφαλαίων
εξωτερικού αίτινες κρίνονται ει΄ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ως ιδιαζούσης
σημασίας δια την οικονομίαν της Χώρας.
3.Ειδικώς επί επιχειρήσεων αι οποίαι αποτυχουσαι τίθενται υπό εκακαθάρισιν δύνανται να
ορίζονται συντομώτεραι προθεσμίαι δια την επιστροφήν του εισαχθέντος κεφαλαίου, περί ής
το άρθρ. 5 παρ. 1 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Βραχυπρόθεσμοι Τοποθετήσεις.
Άρθρον 15
1.Από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ/οτς επιτρέπεται όπως Τράπεζαι Ειδικώς εκάστοτε
οριζόμεναι δι΄ αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, δέχονται καταθέσεις εις εξωτερικον
συνάλλαγμα, οριζομενον δια των ιδίων αποφάσεων, επί προθεσμία επιστροφής ουχί
κατωτέρα των έξ μηνών και με επιτόκιον οριζομενον εκάστοτε και όχι ανώτερον του 8%
ετησίως, παρά φυσικών προσώπων αλλοδαπών ή ημεδαπών διαμενόντων μονίμως εις το
εξωτερικον ή νομικών προσώπων εδρευόντων εν τω εξωτερικω.
2.Το συνάλλαγμα των καταθέσεων τούτων εκχωρείται αμέσως παρά της παρ΄ ή η κατάθεσις
Τραπέζης εις την Τράπεζαν της Ελλάδος, έναντι δραχμών, με την επίσημον τιμήν του
συναλλάγμτος τούτου, κατά την ημέραν της εκχωρήσεως. Η Τράπεζα της Ελλάδος
υποχρεούται άμα τη λήξει της προθεσμίας καταθέσεως και επί τη αιτήσει του δικαιούχου να
αποδίδη το εκχωρηθέν συνάλλαγμα μετά των τόκων αυτού εις την εκχωρήσασαν τούτο
Τράπεζαν επί τη παρ΄αυτής καταβολή ω αντιστοίχων δραχμών, βάσει της επισήμου τιμής
αυτού κατά την ημέραν της επιστροφής, μεταφέρουσα συγχρόνως επ΄ ονόματι του
δικαιούχου το παρ΄ αυτού αρχικώς κατατεθέν συνάλλαγμα εις το εξωτερίκον μετά των
τόκων.
3.Η δεχόμενη την κατάθεσιν Τράπεζα δικαιούται να δανείζη τας εκ της εκχωρήσεως του
συναλλάγμτος ληφθείσας παρ΄ αυτής δραχμάς, αναγομενας εις το αυτό εξωτερικον
συνάλλαγμα εξ ου προέκυψαν αυται, περιλαμβάνουσα εις τας σχετικας συμφωνίας δανεισμού
όρον, καθ΄ όν ο οφειλέτης υποχρεούται να εξόφληση το εις το εξωτερικον συνάλλαγμα
εκπεφρασμένον δάνειον μετά των τόκων αυτού δια δραχμών επί τη επισήμω τιμή του
εξωτερικού συναλλάγματος κατά την ημέραν της εξοφλήσεως.
Οι τόκοι των καταθέσεων τούτων απαλλάσσονται του 1/3 του ισχύοντος εκάστοτε
τοκοσήμου.
4.Δια την αντιμετώπισιν παρά της Τραπέζης της Ελλάδος της υποχρεώσεως αποδόσεως του
εκχωρουμένου αυτή συναλλάγματος, παραλλήλως προς την εν τω άρθρ. 6 οριζομενην
υποχρέωσιν της Τραπέζης της Ελλάδος, ποσοστών 30% του εκάστοτε συνολικού ύψους του
συναλλάγμτος τούτου εκ των ως άνω καταθέσεων κρατείται εις ιδιαίτερον λογαριασμόν και
χρησιμοποιείται αποκλειστικώς και μόνον δια την εκπληρωσιν των υποχρεώσεων αυτής προς
απόδοσιν του εν λόγω συναλλάγμτος μετά των τόκων του.
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5.Υπό τους εις τας παρ. 1,2 και 6 του παρόντος όρους και προϋποθέσεις επιτρέπεται και η
υπό Τραπεζών ή άλλων νομικών Προσώπων του εξωτερικού, μέσω των εν Ελλάδι Τραπεζών,
χρηματοδότηιης ελληνικών εξαγωγικών και εν γένει παραγωγικών επιχειρήσεων προς
προώθησιν της παραγωγής των ή της εξαγωγής.
Αι δια την εκτέλεσιν της παρούσης παραγράφου εκδιδόμεναι τυχόν συναλλαγματικαί ή
εγγυητικαί επιστολαί εις ξένον συνάλλαγμα επάγονται υποχρέωσιν της Τραπέζης της
Ελλάδος να χορηγήση το απαιτουμενον προς εξαγωγήν συνάλλαγμα εις την λήξιν της
προθεσμίας, κατά τα εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα.
6.Οι όροι εν γένει και πάσα λεπτομέρεια σχετική προς την εφαρμογήν των διατάξεων του
παρόντος άρθρου ορίζονται δια των Ειδικώς εκάστοτε εκδιδομένων, κατά την πρ. 1 του
παρόντος άρθρου, αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένων εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΆΙΟΝ Δ΄
Τελικαί Διατάξεις
Άρθρον 16
Εις περίπτωσιν καθ΄ ήν οι υφιστάμενοι συναλλαγματικοί περιορισμοί και ο έλεγχος
συναλλάγμτος εξωτερικού αρθώσιν, παύουν ισχύοντες κατά το χρονικον διάστημα της
άρχεσεως οι εις το παρόν Ν.Δ/μα και τας επί τη βάσει τούτου εκδιδομένας εγκριτικάς πράξεις
οριζόμενοι συναλλαγματικοί όροι και περιορισμοί.
Άρθρον 17
1. Το παρόν Ν.Δ/μα, του οποίου η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται κατ΄ εφαρμογήν του ΄αρθρ. 112 του Συντάγματος.
2.Η εφαρμογή του παρόντος Ν.Δ/τος ανατίθεται εις τον Υπουργόν Συντονισμού.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1953
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