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IMO REGULATIONS ON SULPHUR EMISSIONS (01.01.2020)/
ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΟ ΓΙΑ TIΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΕΙΟΥ (01.01.2020)
Less than one year remains for the official implementation of IMO’s regulations on
the limit of sulphur emissions from ships. In particular, as of 01.01.2020 the new limit
of max. 0.50% m/m (mass by mass) of sulphur percentage in bunkers’ emissions shall
come into force. Following the new standards set by IMO, all parties involved are
invited to take care of the fuels’ emissions from the ships, since controls from flag
states shall periodically take place. Although the sanctions of no compliance are not
yet known, since it is up to the flag states, members to MARPOL to regulate them, it
is of no question that the maritime industry shall take effective measures to that end.
To meet new standards shipowners should consider either to use fuels with low
sulphur products or to use approved methods of cleaning the exhaust gas emissions
by installing cleaning machines (“scrubbers”). In cases, the order of newbuilds with
installed cleaning systems is an alternative but much more costly than other
solutions. Overall, the ΙΜΟ’s regulations are a significant step towards the protection
of environment, but compliance is also a great concern for the maritime community.
Ελληνική απόδοση:
Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα εφαρμοστούν επίσημα οι ρυθμίσεις του ΙΜΟ
σχετικά με τα όρια των εκπομπών θείου από τα πλοία. Ειδικότερα, από τις
01.01.2020 θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο όριο της περιεκτικότητας θείου στις
εκπομπές καυσίμων, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0.50% m/m.
Σύμφωνα με τα νέα πρότυπα που θέτει ο ΙΜΟ, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
καλούνται να μεριμνήσουν για τις εκπομπές των καυσίμων των πλοίων, διότι
αναμένεται να λάβουν χώρα περιοδικοί έλεγχοι από τα κράτη σημαίας. Αν και οι
κυρώσεις της μη συμμόρφωσης δεν είναι ακόμη γνωστές, καθώς εναπόκειται στα
κράτη σημαίας, μέλη της MARPOL να τις ρυθμίσουν, εντούτοις δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να λάβει μέτρα προς αυτή την
κατεύθυνση. Προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα μέτρα, οι πλοιοκτήτες θα
πρέπει να εξετάσουν είτε τη χρησιμοποίηση καυσίμων με μικρότερη
περιεκτικότητα σε θείο είτε την χρήση αποδεδειγμένων μεθόδων καθαρισμού
των εκπομπών αερίων με την τοποθέτηση μηχανισμών καθαρισμού
(“scrubbers”). Ανά περίπτωση, η παραγγελία νεότευκτων πλοίων με
εγκατεστημένο μηχανισμό καθαρισμού είναι μία εναλλακτική, η οποία βέβαια
κοστίζει περισσότερο. Γενικά, οι ρυθμίσεις του ΙΜΟ αποτελούν ένα σημαντικό
βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος, το ζήτημα της συμμόρφωσης
απασχολεί έντονα τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Eirini Lenti/ Ειρήνη Λέντη
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PAYMENT ORDER FROM COMMERCIAL INVOICE /
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Issuance of payment order is an option preferred to a lawsuit, as it enables
acquisition of an executory title promptly. However, issuance of a payment order
is not always possible.
When there are unpaid invoices, one can issue payment order, provided they
have been accepted by the debtor, which is inferred when the invoice is signed by
the debtor.
However, this often is not the case. In such case, the lack of signature on the
invoice can be rectified by a combination of documents, e.g. the existence of a bill
of shipment, which bears the signature of the debtor for the receipt of the goods,
which is submitted along with the invoice which does not bear the debtor’s
signature. In such case, a payment order is issued on the basis of combination of
such documents.
Ελληνική απόδοση:
Η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι μια επιλογή που προτιμάται από την
αγωγή, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης εκτελεστού τίτλου
άμεσα. Δεν είναι όμως πάντα δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής.
Όταν υπάρχουν ανεξόφλητα τιμολόγια μπορεί κάποιος να εκδώσει διαταγή
πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τον οφειλέτη,
πρακτικά δηλαδή να φέρουν την υπογραφή του επί του σώματος του
τιμολογίου.
Αυτό όμως αρκετές φορές δε συμβαίνει. Σε τέτοια περίπτωση, η έλλειψη
υπογραφής επί του τιμολογίου μπορεί να αναπληρωθεί από συνδυασμό
εγγράφων, όπως π.χ. την ύπαρξη δελτίου αποστολής επί του οποίου υπάρχει
υπογραφή παραλαβής των προϊόντων που προσκομίζεται μαζί με το
τιμολόγιο που δε φέρει την υπογραφή του οφειλέτη. Οπότε εκδίδεται διαταγή
πληρωμής στη βάση των εγγράφων αυτών συνδυαζόμενων.
Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος
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TWO-MONTH EXTENSION OF LAW 3869/2010 FOR THE PROTECTION OF
THE ΜΑΙΝ RESIDENCE/
ΔΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3869/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
On December 31st. 2018, the Act of Legislative Content for the Extension of the possibility
for the debtor to submit a proposal exempting his/her principal place of residence from
the liquidation under Law No. 3869/2010 was published in the Official Government
Gazette (Government Gazette No. (Government Gazette No. A' 221/31.12.2018). It

needs to be mentioned that after the amendment of Law No. 3869/2010 by virtue of
Law No. 4336/2015, the possibility of submitting a proposal for exemption of the
main residence of the debtor from the liquidation was provided to him or her by the
law until December 31st, 2018. With that Act of Legislative Content, a (2) two-month
extension was given, i.e. until February 28th, 2019, for the relevant provision of article
9 par. 2 of Law No. 3869/2010, which provides for the possibility of submission by the
debtor of a liquidation proposal and a draft settlement of debts with request for
exception of his/her principal place of residence from the liquidation before the
competent District Civil Court within the framework of his/her requesting to be
subjected to the provisions of that Law.
The above extension concerns the possibility of submitting a proposal to exempt the
debtor’s main residence from liquidation. The validity of Law No. 3869/2010, known
as the "Katseli Law" for highly indebted households, does not expire on the above
date, i.e., if Law No. 3869/2010 is not abolished in its entirety, applications for
submitting may be filed normally even after that date, with the protection that they
entail, except for the possibility of submitting a request - proposal to exempt the
principal place of residence from the liquidation.
Ελληνική απόδοση:
Δημοσιεύθηκε 31 Δεκεμβρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου για την Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας
κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του Ν. 3869/ 2010 (ΦΕΚ Α’ 221/31.12.2018).
Χρήζει αναφοράς ότι μετά την τροποποίηση του Ν. 3869/2010 με τον Ν. 4336/2015,
η δυνατότητα υποβολής πρότασης εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη
από την ρευστοποίηση παρεχόταν εκ του νόμου σε αυτόν μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2018. Με την εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δόθηκε
παράταση δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019, στην
σχετική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, που προβλέπει την
δυνατότητα υποβολής από τον οφειλέτη πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο
διευθέτησης οφειλών με αίτημα για εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την
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ρευστοποίηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο στο πλαίσιο σχετικής αίτησης υπαγωγής
του στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.
Η ανωτέρω παράταση αφορά την δυνατότητα υποβολής πρότασης εξαίρεσης της
κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση. Η ισχύς ολόκληρου του Ν. 3869/2010,
γνωστού ως «Νόμος Κατσέλη» για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δεν λήγει κατά
την ανωτέρω ημερομηνία, δηλαδή, εφόσον ο Ν. 3869/2010 δεν καταργηθεί στο
σύνολό του, αιτήσεις υπαγωγής σε αυτόν θα μπορούν να κατατίθενται κανονικά
και μετά την ανωτέρω ημερομηνία, με την προστασία που αυτές συνεπάγονται,
πλην της δυνατότητας υποβολής αιτήματος-πρότασης εξαίρεσης της κύριας
κατοικίας από την ρευστοποίηση.

Lena Kotsakou/ Λένα Κωτσάκου
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THE POSSIBILITY OF SUBMITTING SEPARATE DECLARATIONS OF
INCOME BY SPOUSES/
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΖΥΓΟΥΣ.
The Independent Authority for Public Revenue (A.A.D.E.) announced to
taxpayers that it is now possible for spouses to submit separate declarations of
income for the fiscal year 2018 and the years to follow, under the Law No.
4172/2013 art. 67. If the spouses wish so, at least one of them must state to
A.A.D.E. that they will submit separate declarations of income until the 28th of
February 2019. The declaration must be submitted through the website of
A.A.D.E. (www.aade.gr). In case only one of the two spouses declares that he
wishes to submit separate declarations of income, the other spouse shall be
informed from A.A.D.E. by e-mail. If a spouse wishes to revoke his declaration for
separate submission of tax declarations, he must state it until the 28 th of February
2019. After the expiration of the deadline it will not be possible to revoke the
declaration and submit joint tax declaration. This option does not apply to
members of registered partnership, taxpayers in insolvency proceedings,
separated or under guardianship.
Ελληνική Απόδοση:
Μετά από ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) έγινε γνωστό στους φορολογούμενους ότι από το τρέχον
έτος είναι δυνατή η υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
από συζύγους για το έτος 2018 και τα επόμενα όπως ορίζει το αρ. 67 του ν.
4172/2013. Εφόσον το επιθυμούν οι σύζυγοι, ο ένας τουλάχιστον από αυτούς
οφείλει να γνωστοποιήσει στην Α.Α.Δ.Ε ότι θα υποβάλει χωριστή δήλωση
φορολογίας εισοδήματος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέσω της
ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Σε περίπτωση που μόνο ο ένας από
τους δυο συζύγους γνωστοποιήσει ότι επιθυμεί να υποβάλλει χωριστά από
τον άλλο φορολογική δήλωση, ο άλλος σύζυγος ενημερώνεται με ηλεκτρονικό
μήνυμα από την Α.Α.Δ.Ε.. Αν κάποιος σύζυγος επιθυμεί να ανακαλέσει τη
δήλωση του θα μπορεί να το πράξει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, όπου
μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα είναι δυνατή η ανάκληση
και η υποβολή κοινής δήλωσης. Η επιλογή αυτή δεν αφορά τα μέρη
συμφώνου συμβίωσης, φορολογούμενους σε διάσταση, πτώχευση και
δικαστική συμπαράσταση.
Maria G. Lachana/ Μαρία Γ. Λαχανά
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BITCOIN AND THE LEGISLATION ON ELECTRONIC MONEY/
ΤΟ BITCOIN ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ
Electronic money is governed by Law Νο. 4261/2014, which incorporates into Greek
law Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council. "Electronic
money" means any electronic money stored in electronic, including magnetic, a
monetary value represented by a claim against the issuer of electronic money, issued
upon receipt of a sum of money for the purpose of making payment transactions and
accepted by natural or legal persons other than the issuer. The issuance of electronic
money requires the corresponding authorization of a credit institution by the Bank of
Greece. Bitcoin, the most popular of cryptocurrencies, is an original digital value
code, controlled and stored exclusively by computers. Bitcoin and, generally, virtual
currencies differ from electronic money as the money is not expressed in a staterecognized unit, such as the Euro, but in a virtual unit (Case C 264/14, paragraph 12).
Given the absence of regulation in individual national legislations, the European
Directive according to Payment Services in the Internal Market cannot be applied
because the class of transactions in cryptocurrencies does not fall within its scope.
Ελληνική απόδοση:
Το ηλεκτρονικό χρήμα διέπεται από τον Ν. 4261/2014, με τον οποίο
ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2009/110/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ως ηλεκτρονικό χρήμα νοείται
οιαδήποτε αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό, μεταξύ άλλων και μαγνητικό
υπόθεμα, νομισματική αξία αντιπροσωπευόμενη από απαίτηση έναντι του
εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής
χρηματικού ποσού για τον σκοπό της πραγματοποίησης πράξεων πληρωμών και
η οποία γίνεται δεκτή από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν του εκδότη.
Για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος απαιτείται η αντίστοιχη άδεια
λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το bitcoin, το
πιο δημοφιλές από τα κρυπτονομίσματα, είναι ένας πρωτότυπος ψηφιακός
κώδικας με χρηματική αξία, ελεγχόμενος και αποθηκευόμενος αποκλειστικά
από υπολογιστές. Το Bitcoin και γενικότερα, τα εικονικά νομίσματα διαφέρουν
από το ηλεκτρονικό χρήμα καθώς τα χρηματικά ποσά δεν εκφράζονται σε
κάποια κρατικά αναγνωρισμένη μονάδα, όπως, παραδείγματος χάριν, το Ευρώ,
αλλά σε μια εικονική μονάδα (ΔικΕΕ, υπόθεση C-264/14, σκέψη 12). Με δεδομένη
την απουσία ρύθμισης στις επιμέρους εθνικές νομοθεσίες, δεν μπορεί να τύχει
εφαρμογής η ευρωπαϊκή Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική
αγορά καθόσον η κατηγορία των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα δεν εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής της.
Aggeliki Xenou / Αγγελική Ξένου
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