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ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 93 

 

Νόμος υπ΄ αριθμ. 4171 

 

Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της 

Οικονομίας της Χώρας (Α΄ 93).  

 
(…) 

 

Άρθρο 9 

 

1. Αλλοδαπαί τεχνικαί επιχειρήσεις, εγκαθιστάμεναι εν Ελλάδι κατόπιν εγκρίσεως 

παρεχομένης δι` αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών 

απολαύουν των κάτωθι δασμολογικών και φορολογικών διευκολύνσεων, υπό τον 

όρον ότι το προσωπικόν των εν λόγω επιχειρήσεων αποτελείται κατά τα 4/5 

τουλάχιστον του συνόλου του προσωπικού και κατά τα 3/5 τουλάχιστον κατά 

κατηγορίαν προσωπικού εξ Ελλήνων υπηκόων: 

 

α) Απαλλάσσονται της καταβολής δασμών και παρομαρτούντων τούτοις φόρων, 

τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, φόρου, κύκλου εργασιών, φόρου πολυτελείας και 

παντός εν γένει δικαιώματος ή κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή οιωνδήποτε 

υφισταμένων ή επιβληθησομένων εν τω μέλλοντι, δια τα εκ του εξωτερικού 

εισαγόμενα και δια τας υπηρεσιακάς ανάγκας τούτων αποκλειστικώς 

προοριζόμενα μηχανήματα, εργαλεία, χάρτην (φωτογραφικόν, φωτοτυπικόν κλπ.) 

σχεδιαγράμματα, όργανα, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, υλικά, εφόδια, ηλεκτρικάς 

συσκευάς και εξοπλισμόν των εν Ελλάδι γραφείων των, εξαιρέσει καυσίμων, 

λιπαντικών και επιβατικών αυτοκινήτων, εφ` όσον ασχολούνται αποκλειστικώς 

εις εκτέλεσιν εργασιών το αντικείμενον των οποίων ευρίσκεται εκτός της 

Ελληνικής Επικρατείας. 

β) Απαλλάσσονται από του φόρου εισοδήματος ως και παντός εν γένει τέλους, 

φόρου, εισφοράς ή κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου, 

υφισταμένων ή επιβληθησομένων εις το μέλλον δια το εισόδημα τούτων το 

κτώμενον εξ εργασιών, ων το αντικείμενον ευρίσκεται εκτός των ορίων της 

Ελληνικής Επικρατείας. Της αυτής απαλλαγής τυγχάνει και το αλλοδαπόν 

προσωπικόν της επιχειρήσεως, το μη μονίμως διαμένον εν Ελλάδι δια τας 

κτωμένας παρ` αυτού αποδοχάς εκ της παροχής υπηρεσιών αφορωσών εις την 

εκτέλεσιν των αυτών ως άνω εργασιών. 
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2. Είδη εκ των ατελώς εισαχθέντων κατά τας διατάξεις της προηγουμένης 

παραγράφου δύνανται να επανεξαχθώσιν ή μεταβιβασθώσιν, εγκρίσει του 

Υπουργού των Οικονομικών, εις έτερα πρόσωπα δικαιούχα της αυτής ατελείας. 

Εξαιρέσει των περιπτώσεων τούτων τοιαύτα είδη διατιθέμενα τυχόν εν Ελλάδι 

κατά τον χρόνον της αποχωρήσεως της επιχειρήσεως εξ Ελλάδος, υπόκεινται εις 

την καταβολήν των κεκανονισμένων δασμών κλπ. 

 

3. Επιτρέπεται η υπερωριακή απασχόλησις του υπαλληλικού προσωπικού των 

ανωτέρω επιχειρήσεων απεριορίστως, εφ` όσον ήθελον απαιτήσει τούτο αι 

ανάγκαι αυτών υπό τον όρον της καταβολής εις το ούτως απασχοληθησόμενον 

προσωπικόν της νομίμου αποζημιώσεως. 

 

4. Συμβάσεις καταρτισθείσαι μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και αλλοδαπών 

τεχνικών επιχειρήσεων, παρέχουσαι εις ταύτας περισσότερα τυχόν 

πλεονεκτήματα των δια του παρόντος καθοριζομένων, παραμένουσιν εν ισχύϊ 

μέχρι της λήξεώς των.  

 

5. Επιτρέπεται η μεταξύ Δημοσίου, εκπροσωπουμένου υπό των Υπουργών 

Συντονισμού και Οικονομικών και της ενδιαφερομένης αλλοδαπής τεχνικής 

επιχειρήσεως, σύναψις συμβάσεως παγιοποιήσεως των διατάξεων του παρόντος 

επί ωρισμένον χρονικόν διάστημα.  

 

6. Των διευκολύνσεων, απαλλαγών και πλεονεκτημάτων των παραγράφων 1 

έως 3 του παρόντος άρθρου, τυγχάνουν και αι ελληνικαί τεχνικαί επιχειρήσεις, 

εν σχέσει όμως μόνον με εργασίας αυτών των οποίων το αντικείμενον ευρίσκεται 

εκτος των ορίων της Ελληνικής Επικρατείας, έστω και αν αύται εκτελούνται εν 

όλω ή εν μέρει δια των εν Ελλάδι γραφείων των 

 

 


