
ΝΟΜΟΣ: 4480/65 
 
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 4256/62 «περί ιδρύσεως και 
επεκτάσεως Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων». 
(ΦΕΚ 119/Α/25-6-1965) 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής αποφασίζομεν και διατάσσομεν: 
 

Άρθρον 1 
 

1. Ο Υπουργός Βιομηχανίας υποχρεούται όπως, άνευ γνώμης του παρ' αυτώ κατά τας 
κειμένας διατάξεις αρμοδίου Συμβουλίου ή Επιτροπής και εντός μηνός από της υποβολής 
σχετικής αιτήσεως, χορηγή αιτουμένην άδειαν σκοπιμότητος δια την ίδρυσιν, επέκτασιν ή 
μεταφοράν βιομηχανιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθ' άπασαν την Επικράτειαν, πλην 
του Ηπειρωτικού τμήματος των Νομών Αττικής και Πειραιώς μετά της νήσου Σαλαμίνος, εφ' 
όσον η συνολική δαπάνη επενδύσεως δια μηχανολογικόν εξοπλισμόν γήπεδα και κτιριακάς 
εγκαταστάσεις, δεν υπερβαίνει το ποσόν των 60.000.000 δραχμών και εφ' όσον ο 
εγκατασταθησόμενος μηχανικός εξοπλισμός είναι εξ ολοκλήρου καινουργής. 
2. Δια την αντικατάστασιν μηχανικού εξοπλισμού βιομηχανιών ή βιοτεχνιών οπουδήποτε της 
Χώρας εγκατεστημένων, επί σκοπώ εκσυγχρονισμού, κατά τας διατάξεις του Ν. 3949/1959 
δεν απαιτείται άδεια σκοπιμότητος, ανεξαρτήτως εάν συνεπεία του εκσυγχρονισμού 
επέρχεται η μη αύξησις της παραγωγικής δυναμικότητος και εφ' όσον πρόκειται περί 
παραγωγής των αυτών προϊόντων. 
3. Η διαπίστωσις της συνδρομής των κατά τας προηγουμένας παραγράφους προϋποθέσεων 
ενεργείται κατά τα καθοριζόμενα, δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, 
δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Άρθρον 2 

 
1. Αι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος δεν έχουσιν εφαρμογήν εις τας 
κάτωθι περιπτώσεις:  
α) Εφ' όσον πρόκειται περί βιομηχανιών ή βιοτεχνιών δια την ίδρυσιν ή επέκτασιν των 
οποίων ζητείται η εφαρμογή των διατάξεων του ΝΔ. 2687/1953.  
β) Εφ' όσον θα έχη αναληφθή εκ μέρους της οικήσεως η υποχρέωσις μη χορηγήσεως αδείας 
ιδρύσεως ομοίας βιομηχανίας ή βιοτεχνίας δι' ορισμένον ή αόριστον χρόνον ή ζητείται η 
ανάληψις υπό του Κράτους τοιαύτης υποχρεώσεως ή οιονδήποτε έτερον προνόμιον. 
γ) Εφ' όσον πρόκειται περί βιομηχανιών ή βιοτεχνιών εμπιπτουσών τας διατάξεις του ΒΑ. 
283/63. 
2. Δια Βασ. Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Βιομηχανίας δύνανται να 
εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος και έτεραι 
βιομηχανίαι και βιοτεχνίαι. 

 
Άρθρον 3 

 
1. Βιομηχανίαι ή βιοτεχνίαι, εμπίπτουσαι εις τας διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος Νόμου 
ιδρύονται, επεκτείνονται ή μεταφέρονται, κατόπιν αδείας χορηγουμένης υπό του Υπουργού 
Βιομηχανίας, μετά γνώμην του οικείου Συμβουλίου ή Επιτροπής. Δια την χορήγησιν ή μη 
αιτηθείσης τοιαύτης αδείας εξετάζεται και εκτιμάται εν όψει των εκάστοτε κρατουσών 
οικονομικών συνθηκών εντός του Ευρωπαϊκού χώρου, το μέγεθος της Επιθεωρήσεως, η 
προέλευσις των πρώτων υλών, η σοβαρότης του φορέως, από οικονομικής και τεχνικής 
απόψεως, η ανταγωνιστικότης των προϊόντων της ιδρυθησομένης μονάδος επί διεθνούς 
πεδίου και ο τόπος εγκαταστάσεως ταύτης. 



2. Εις τας χορηγουμένας κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας, ο Υπουργός 
Βιομηχανίας δύναται να θέτη όρους αναφερομένους είτε εις το μέγεθος, είτε εις τον χρόνον 
ενάρξεως και αποπερατώσεως της εγκαταστάσεως της υπό ίδρυσιν επιχειρήσεως, είτε εις την 
ανάληψιν υποχρεώσεως εξαγωγής εις την αλλοδαπήν ποσοστού της ετησίας παραγωγής της, 
είτε εις τον χρόνον συστάσεως της εταιρείας. Εις τας αυτάς αδείας δύναται να τίθεται ως όρος 
και η κατάθεσις εγγυήσεως καταπιπτούσης υπέρ του Δημοσίου κατά τα εν αυταίς οριζόμενα  
3. Εν περιπτώσει παραβάσεως του όρου της εξαγωγής, ο Φ.Κ.Ε. ο αναλογών επί του συνόλου 
των πωλήσεων εν τω εσωτερικώ προσαυξάνεται κατά 100% δια το πρώτον έτος της 
παραβάσεως, κατά 200% δια το δεύτερον έτος και κατά 300% δια τρίτον έτος και εφεξής. Επί 
μερικής εκπληρώσεως του όρου εξαγωγής το ποσόν των εν τω εσωτερικώ πωλήσεων 
λαμβάνεται μειωμένον κατά ποσοστόν ίσον προς το ποσοστόν καθ' ο εξεπλήρωσεν ο 
υπόχρεως τον όρον. Ανεξαρτήτως της κυρώσεως ταύτης, ο Υπουργός Βιομηχανίας δύναται 
να προβή και εις ανάκλησιν της αδείας προσωρινώς ή οριστικώς. 
4. Ως φόρος κύκλου εργασιών δια την εφαρμογήν των διατάξεων της προηγουμένης 
παραγράφου νοείται το εκάστοτε ισχύον ανώτατον ποσοστόν του φόρου τούτου επί της τιμής 
των ετοίμων προϊόντων ανεξαρτήτως του αν η καθ' ης επιχείρησις φορολογείται με Φ.Κ.Ε. 
υπολογιζόμενον επί άλλης βάσεως, ο δε καταλογισμός ενεργείται οίκοθεν παρά του οικείου 
Οικονομικού Εφόρου κατά τη ενέργειαν του σχετικού φορολογικού ελέγχου. 
5 Η υποχρέωσις πραγματοποιήσεως εξαγωγών αναστέλλεται αυτομάτως εις περίπτωσιν 
απαγορεύσεως υπό της Διοικήσεως των εξαγωγών ή των εισαγωγών απαραιτήτως πρώτων 
υλών προς παραγωγήν των εξακτέων προϊόντων ή οφείλεται εις λόγους ανωτέρας βίας καθ' 
ον χρόνον διαρκεί αύτη.  
6. Δια της χορηγουμένης αδείας ιδρύσεως ή επεκτάσεως δύναται να αναλαμβάνηται υπό της 
Διοικήσεως η υποχρέωσις μη χορηγήσεως εφ' ορισμένον εύλογον χρονικόν διάστημα αδείας 
ιδρύσεως ετέρας ομοίας βιομηχανίας. Εις την περίπτωσιν, ταύτην η άδεια χορηγείται δια 
κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας. 
7. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον προνόμιον άρχεται από της χορηγήσεως της 
σχετικής αδείας, εν τη οποία δέον απαραιτήτως να καθορίζηται έλεγχος τηρήσεως των 
προθεσμιών πραγματοποιήσεως της επενδύσεως και των λοιπών όρων της αδείας, η μη 
τήρησις των οποίων παρέχει εις τον Υπουργών Βιομηχανίας το δικαίωμα αφαιρέσεως του 
προνομίου. 

 
Άρθρον 4. 

 
Δια Βασ. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Βιομηχανία,, μετά γνώμην του 
παρ' αυτώ αρμοδίου Συμβουλίου, δύνανται να ορίζονται αι βιομηχανίαι και βιοτεχνίαι η 
ίδρυσις η επέκτασις των οποίων θα είναι ελευθέρα καθ' άπασαν την Επικράτειαν ή Τμήματα 
αυτής. 

 
Άρθρον 5 

 
1. Καταργούνται αι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. της 29-5/3.6.35 «περί 
ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών», ως και τα άρθρα 1 και 2 του ΝΔ. 4256/1962. 
2. Αι λεπτομέρειαι, δια την εφορμογήν του παρόντος, ρυθμίζονται δια Βασ. Δ/των, 
εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Βιομηχανίας. 
3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται μετά ένα μήνα από της δημοσιεύσεώς του εις την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’Ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω 
δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους. 

 
Εν Κέρκυρα τη 11 Ιουνίου 1965 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                        Β. 



 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΙΩΑΝ. ΖΙΓΔΗΣ 

 
  

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς. 
 

Εν Αθήναις τη 16 Ιουνίου 1965 
 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΙΚ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 


