
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 76068/7006/22.12.2014
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και 
του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώ-
σεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967
«Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών 
εμποροβιομηχανικών εταιρειών», σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης 
υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 10370/
24.11.2021 απόφαση της Προέδρου του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 5397 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 76068/7006/22.12.2014

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους 

καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επι-

βολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1

του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 

αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών», σε 

περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής 

απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως 

εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» 
(A΄ 132) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως της παρ. 22 του άρθρου 
119 αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α’ 98).

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία Υ35/22-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο 
Παπαθανάση» (Β΄4405).

8. Την υπ΄ αρ. 76068/7006/22.12.2014 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξει-
δίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδι-
κασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1
του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλο-
δαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών», σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγω-
γής στις διατάξεις του νόμου» (Β’ 3682).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 απόφαση του Υφυ-

πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευ-
ση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας 
επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του
α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών 
εμποροβιομηχανικών εταιρειών» όπως ισχύει, σε περί-
πτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης 
υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου» (Β’ 3682), τροπο-
ποιείται ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Υποβολή Μελέτης Τεκμηρίωσης
για επανεξέταση του ποσοστού κέρδους

Για την επανεξέταση του ποσοστού κέρδους κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89 /1967, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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η εταιρεία οφείλει εντός του τελευταίου δίμηνου της 
πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
ποσοστού κέρδους που έχει ορισθεί με την εγκριτική 
απόφαση ή μετέπειτα τροποποίησή της καθώς και οπο-
τεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, να 
υποβάλει σχετικό αίτημα με μελέτη τεκμηρίωσης του 
προτεινόμενου νέου περιθωρίου κέρδους, βάσει των 
τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων.

Η μη υποβολή αιτήματος με τη μελέτη τεκμηρίωσης 
του πρώτου εδαφίου, επιφέρει την κύρωση ανάκλησης 
της εγκριτικής απόφασης, καθώς και προστίμου ποσού 
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ».

2. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο, ως 
εξής:

«Εφόσον η εταιρεία υποβάλει αίτημα ανάκλησης της 
εγκριτικής απόφασης, η ελάχιστη υποχρέωση για τις 
δαπάνες λειτουργίας της διαχειριστικής περιόδου προ-
σμετρείται αναλογικά για το χρονικό διάστημα μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αυτού και δύναται 
να καλυφθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου 
ή την ημερομηνία ανάκλησης της απόφασης εγκατάστα-
σης, εάν είναι προγενέστερη.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Η μη κάλυψη της υποχρέωσης της παρ. 1 κατά τον 

χρόνο ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης επιφέρει 
κύρωση επιβολής προστίμου ισόποσο με ποσοστό 10% 
επί του ελλείμματος εισαχθέντων κεφαλαίων και μέχρι 
του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το πρό-
στιμο αυτό δεν καταλογίζεται εάν είναι μικρότερο των 
εκατό (100) ευρώ.

4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται, ως εξής

«Άρθρο 6
Απασχόληση Προσωπικού

Σε περίπτωση που η εταιρεία, σε μια χρονική περίοδο 
απασχόλησε στην Ελλάδα μικρότερο αριθμό ατόμων 
πλήρους ή και μερικής απασχόλησης έναντι της ελά-
χιστης υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 1 του α.ν. 89/1967, επιβάλλεται πρόστιμο που 
αντιστοιχεί σε τετρακόσια (400) ευρώ ανά μήνα μειω-
μένης απασχόλησης και ανά άτομο. Το πρόστιμο δεν 
καταλογίζεται σε περίπτωση που για τη διαχειριστική 
περίοδο είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

Για μείωση της απασχόλησης κάτω του ορίου της ελά-
χιστης υποχρέωσης λόγω της αντικατάστασης εργαζό-
μενου, η παράβαση λογίζεται μετά την παρέλευση του 
πρώτου μήνα από την αποχώρησή του.

Εφόσον η εταιρεία υποβάλει αίτημα για ανάκληση της 
εγκριτικής απόφασης, η υποχρέωση ελάχιστης απασχό-
λησης λογίζεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής του 
αιτήματος αυτού.».

5. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 8
Γνωστοποίηση αλλαγών σε στοιχεία
της εταιρείας και του γραφείου
ή υποκαταστήματος στην Ελλάδα

Η εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), εντός της τακτής 
προθεσμίας που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση, κάθε 
μεταβολή των στοιχείων της που αφορούν την ιθαγέ-
νεια και την έδρα της, την επωνυμία και την νομική της 
μορφή, το αντικείμενο δραστηριότητας της, τα μέλη 
του Διοικητικού της Συμβουλίου ή τους διαχειριστές, 
το νόμιμο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας αυτού, τη διεύθυνση της εγκατάστασης και 
τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας της στην Ελλάδα και να 
υποβάλλει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμη-
ρίωσης της μεταβολής. Η ημερομηνία της μεταβολής 
των στοιχείων προκύπτει από την ολοκλήρωση της κατά 
περίπτωση σχετικής πράξης της εταιρείας, ανεξαρτήτως 
του χρόνου καταχώρησης της στις αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης του πα-
ραπάνω εδαφίου, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) 
ευρώ, για κάθε στοιχείο για το οποίο διαπιστώνονται 
μεταβολές οι οποίες δεν γνωστοποιήθηκαν εμπρόθε-
σμα. Κατ’ εξαίρεση για τις αλλοδαπές εταιρείες που έχουν 
εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει του α.ν. 89/1967 
όπως ισχύει, η κύρωση δεν επιβάλλεται εφόσον η γνω-
στοποίηση της μεταβολής στοιχείων που αφορούν το 
κεντρικό τους κατάστημα στο εξωτερικό, γίνει εντός χρο-
νικού διαστήματος δύο (2) μηνών μετά την παρέλευση 
της ορισθείσας στην εγκριτική απόφαση προθεσμίας».

6. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 9
Υποβολή ετήσιων στοιχείων

Η εταιρεία οφείλει κάθε χρόνο εντός τακτής προθεσμί-
ας να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού) τα στοιχεία λειτουργίας της στην Ελλάδα 
για την παρελθούσα διαχειριστική περίοδο.

Η μη υποβολή των στοιχείων του προηγούμενου εδα-
φίου επιφέρει την κύρωση της ανάκλησης της εγκριτικής 
απόφασης καθώς και πρόστιμου που αντιστοιχεί σε μη-
δενικές δαπάνες λειτουργίας βάσει του άρθρου 4 και μη-
δενική απασχόληση βάσει του άρθρου 6, για τη χρονική 
περίοδο για την οποία δεν έχουν υποβληθεί τα στοιχεία 
δραστηριότητας και κατ’ ανώτατο για μέχρι δύο έτη.»

7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 προστίθεται 
εδάφιο, ως εξής:

«Σε περίπτωση που εγκατάσταση έχει πάψει να υφί-
σταται, η απόφαση κοινοποιείται στον τελευταίο ορι-
σθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στην Ελλάδα, 
προκειμένου να ενημερώσει όλους τους υπόχρεους.».

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει, για τις κυρώσεις που επι-

βάλλονται ,από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ   
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 (2) 

   Στην υπ’ αρ. 10370/24-11-2021 απόφαση της Προέ-
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6184), στη σελίδα 78332, 
στη Β΄ στήλη, διορθώνεται

το εσφαλμένο:
«Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Εθνι-

κού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
στο ορθό:
«Έγκριση απασχόλησης ΙΔΟΧ προσωπικού κατά τις 

νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες και νύκτες του 
έτους 2022». 

 (Από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης)   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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