
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53823Τεύχος B’ 3994/30.08.2021

(1) Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης συμπληρώνεται από την υπηρεσία κατά την υποβολή αρχικής γνωστο-
ποίησης και από τον φορέα της δραστηριότητας όταν πρόκειται για μεταβολή ή παύση.

(2) Αρχική (νέα) γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε για την πρώτη εγκατάσταση και λειτουργία Σ.Ε.ΚΑ.Μ. στη συ-
γκεκριμένη θέση («νέα δραστηριότητα»), είτε για υφιστάμενη Σ.Ε.ΚΑ.Μ. που υποβάλει γνωστοποίηση σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 154 ν. 4442/2016 («υφιστάμενη δραστηριότητα»). Επίσης αρχική (νέα) γνωστοποίηση 
(«υφιστάμενη δραστηριότητα») υποβάλλεται και για Σ.Ε.ΚΑ.Μ., που λειτουργεί με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας, 
χωρίς να έχει παρέλθει η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 154 ν. 4442/2016 και πρόκειται να μεταβάλει στοιχεία 
της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της. Στην τελευταία περίπτωση ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει πρώ-
τα αρχική (νέα) γνωστοποίηση με τα στοιχεία που υπάρχουν στη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και στη συνέχεια 
υποβάλλει μεταβολή γνωστοποίησης.
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(3) Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της γνωστοποίησης, εκτός από μεταβολή του τόπου άσκησης της 
δραστηριότητας για την οποία απαιτείται νέα γνωστοποίηση.

(4) Αφορά την οριστική διακοπή λειτουργίας της Σ.Ε.ΚΑ.Μ. στη συγκεκριμένη θέση.
(5) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά, αν δεν υπάρχει σαφής ταχυδρομική διεύθυνση.
(6) Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από GOOGLEMAPS ή παρόμοιο απεικονιστικό σύστημα για ένα σημείο 

εντός της εγκατάστασης. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Παπάγου, 6 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Υφυπουργός Υφυπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Υποδομών και Μεταφορών Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5074/58507/2021 (2)
    Aνάκληση τη υπ’ αρ. 2212.2-1/5074/38271/ 

2017/26-5-2017 υπουργικής απόφασης, περί 

εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου ή υπο-

καταστήματος της εταιρείας «PANTHALASSA 

MARITIME CORPORATION» με έδρα στα Νησιά 

Μάρσαλ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως της 

παρ. 1 αυτού,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142).
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312).
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
η. του Κεφαλαίου Α’, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/ 

2016 (Α΄ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) και 
ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141)» (Α΄ 149) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),

ιβ. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανασύστασης των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων και ανασύστασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασίας του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής,

ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ιε. της υπ’  αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β΄ 3263) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/ 
04.05.2020 (Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/1.12.1994 
(Β΄ 919) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β΄ 919) κοινών απο-
φάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομι-
κών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

ιστ. της υπ’ αρ. 2212.2-1/5074/38271/2017/26-5-2017 
(Β΄ 1932/2017 και Β΄ 4791/2018) απόφασης του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Τα υπ’ αρ. 2212.2-1/5074/25771/2021/09-4-2021 
και 2212.2-1/5074/50155/2021/09-07-2021 έγγραφα 
του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠΝ/ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙ-
ΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με τα οποία κλήθηκε η εταιρεία 
«PANTHALASSA MARITIME CORPORATION» να καταθέσει 
στοιχεία δραστηριότητας του γραφείου της στην Ελλάδα 
για το έτος 2020 και δεν ανταποκρίθηκε, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την υπ’  αρ. 2212.2-1/5074/38271/ 
2017/26-5-2017 (Β΄ 1932 και Β΄ 4791/2018) απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχε-
τικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978, 
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, ν. 4646/2019 
γραφείου της εταιρείας «PANTHALASSA MARITIME 
CORPORATION» με έδρα στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ, διότι η 
εταιρεία δεν κατέθεσε στοιχεία δραστηριότητας του 
γραφείου της στην Ελλάδα έτους 2020 κατά παράβαση 
των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 25 του ν. 27/1975, 


