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20.000 UNREGISTERED PROPERTIES RENTED FOR SHORT- TERM LEASE
ARE TARGETED BY THE TAX AUTHORITIES/
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 20.000 ΑΔΗΛΩΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ.
The Greek Tax Authorities have started inspections in order to detect the owners and the
administrators of the properties which are rented via electronic platforms of short-term
lease (i.e. AirBnB) and their owners omit to declare the income from these lease
agreements to Tax Authorities. The taxpayers who have been registered to the Electronic
Registry of Short-Term Lease of the Independent Authority for Public Revenue (AADE)
should declare at tax return for the fiscal year 2018 the income received from those lease
agreements for the previous year. The Tax Authorities have asked the digital platforms of
short term lease to cooperate in order to detect the owners or the administrators of
approximately 20.000 properties who have not registered their properties to the
Electronic Registry of AADE, as they were obligated, in order to receive the relevant
Registration Number of the Property (AMA). The Registration Number must be stated to
the electronic platforms of short-term lease. The income earned from short term lease
agreements is taxed as the income earned from the real estate exploitation. For the first
12.000 euros of annual income the tax rate is 15%, for income from 12.001 euros to 35.000
euros the tax rate is 35% and over 35.001 euros the tax rate is 45%.
Ελληνική Απόδοση:
Αυστηρούς ελέγχους έχει ξεκινήσει η Εφορία για να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες και
τους διαχειριστές ακινήτων οι οποίοι εκμισθώνουν τα ακίνητά τους μέσω
ηλεκτρονικών

πλατφορμών

βραχυχρόνιας

μίσθωσης

(τύπου

AirBnb)

και

παραλείπουν να δηλώσουν τα έσοδα από τις μισθώσεις αυτές στην Εφορία. Οι
φορολογούμενοι που έχουν εγγραφεί στο Hλεκτρονικό Μητρώο Βραχυχρόνιας
Μίσθωσης της ΑΑΔΕ θα πρέπει να εμφανίσουν στη φορολογική δήλωση του 2018 τα
εισοδήματα που εισέπραξαν από αυτές τις μισθώσεις για την χρονιά που πέρασε. Η
ΑΑΔΕ έχει ζητήσει τη συνεργασία των ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιων
μισθώσεων για να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές περίπου 20.000 ακινήτων
που υπολογίζεται ότι δεν δήλωσαν, ως όφειλαν, τα ακίνητά τους στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ώστε να λάβουν τον απαιτούμενο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου
(ΑΜΑ), ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τα εισοδήματα που αποκτώνται από τις βραχυχρόνιες
μισθώσεις φορολογούνται όπως τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση ακινήτων.
Για τα πρώτα 12.000 ευρώ ετησίου εισοδήματος επιβάλλεται φορολογικός
συντελεστής 15%, για εισοδήματα από 12.001 ευρώ μέχρι 35.000 ευρώ ο συντελεστής
ανεβαίνει στο 35% και από 35.001 ευρώ και πάνω ο συντελεστής φτάνει το 45%.

Maria G. Lachana/ Μαρία Γ. Λαχανά
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DIVIDENDS ΤΑΧ PRIVILEGES ΙΝ THE MARITIME INDUSTRY ARE
EXTENDED TO BONUSES/
Η ΕΥΝΟΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Maritime industry enjoys tax privileges for the participants in it. Dividends accrued from
exploitation of a vessel ultimately owned by the company distributing dividends are tax
free, whereas dividends from broking activity are only 10% taxed. However, scope of this
privileged application was confined to the shareholders only, leaving stakeholders of the
industry outside of those benefits. Of course, creativity in the market found ways to
circumvent this, however the privilege was in principle concerning shareholders. New
regulations have now extended officially the privileges of each field of the industry to
apply also for bonuses. Accordingly, an employee who is considered as deserving a
bonus apart from his salary, will be able to enjoy the same privileges as the shareholder.
This is a most welcome development, vesting market practice and wishes with a
regulatory coverage, and reduces bureaucracy and paperwork involved so far.
Ελληνική Απόδοση:
Η ναυτιλία απολαμβάνει φορολογικά προνόμια. Μέτοχοι που λαμβάνουν μερίσματα
που χορηγεί η πλοιοκτήτρια απαλλάσσονται φορολογίας, ενώ μερίσματα από
μεσιτική δραστηριότητα φορολογούνται με συντελεστή 10% μόνο. Πλην όμως, οι
ρυθμίσεις αυτές αφορούσαν μόνο μετόχους και όχι στελέχη της ναυτιλίας. Στην
πράξη, η δημιουργικότητα της αγοράς μπόρεσε να παρακάμψει το εμπόδιο αυτό,
αλλά η ρύθμιση εξακολουθούσε επισήμως να αφορά τους μετόχους. Νέες ρυθμίσεις
που τέθηκαν σε ισχύ, επεκτείνουν πια επισήμως τα φορολογικά προνόμια κάθε
κλάδου και στις έκτακτες αμοιβές. Επομένως, ένας υπάλληλος που θεωρείται πως
αξίζει να λάβει έκτακτή αμοιβή πέραν του μισθού του, θα μπορεί να απολαμβάνει
των ίδιων φορολογικών προνομίων όπως και ο μέτοχος. Πρόκειται για θετική
εξέλιξη, η οποία ενσωματώνει στη νομοθεσία τις πρακτικές και τις επιθυμίες της
αγοράς και μειώνει τη γραφειοκρατία και τις περίπλοκες έγγραφες αποτυπώσεις
που υπήρχαν μέχρι τώρα.

Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος
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TELEWORKING/
THΛΕΡΓΑΣΙΑ
Several kinds of teleworking may apply; However, “home-teleworking” is the most
common in practice. First of all, it should be underscored that teleworking must be a
voluntary option of the employee.
The Framework Agreement of the European Union for telework, dated as of 16.07.2002,
was incorporated in the Greek legal system with the National General Collective Labor
Agreement 2006-2007.
With respect to the work conditions, the Framework Agreement provides the
safeguarding of: a. Same rights between the employees (working in the employer’s
premises), and the teleworkers, b. Autonomy to the teleworker, so as to organize his/her
working time, c. the protection of health and security of the teleworkers, d. protection of
the private life and the personal data of the teleworker, and e. restore by the employer of
the costs for the installation, and proper maintenance of the necessary for the telework
equipment, as well as any cost linked to the teleworking, e.g. telecommunications’ costs
etc.
Greek L. 3846/2010 specified some of the general provisions of the aforementioned
Framework Agreement.
Ελληνική απόδοση:
Η τηλεργασία εμφανίζεται με διάφορες μορφές, ενώ η «τηλεργασία κατ’ οίκον»
συνιστά την πλέον διαδεδομένη μορφή της. Κατ’ αρχάς, υπογραμμίζεται ότι η
τηλεργασία δεν μπορεί παρά να είναι προαιρετική για τον εργαζόμενο.
Η Συμφωνία-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τηλεργασία, υπεγράφη στις
16.07.2002 και ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007.
Αναφορικά με τους όρους εργασίας, η Συμφωνία-Πλαίσιο εμπεριέχει διατάξεις που
διασφαλίζουν: α. τα ίδια δικαιώματα μεταξύ εργαζομένων (στις εγκαταστάσεις του
εργοδότη) και των τηλεργαζομένων, β. την αυτονομία του τηλεργαζομένου ως προς
την οργάνωση του χρόνου εργασίας του, γ. την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των τηλεργαζομένων, δ. την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των
προσωπικών δεδομένων του τηλεργαζομένου και την ε. υποχρέωση του εργοδότη
προς αποκατάσταση κάθε κόστους/ δαπάνης του εργαζομένου για την εγκατάσταση
και σωστή λειτουργία

όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για την τηλεργασία,

καθώς επίσης και κάθε κόστους που συνδέεται με την τηλεργασία λ.χ. κόστος
τηλεπικοινωνιών κτλ.
Εν συνεχεία, τέθηκε σε εφαρμογή ο Ν. 3846/2010 δια του οποίου εξειδικεύονται
κάποιες από τις γενικές υποχρεώσεις που εμπεριέχονται στην ως άνω ΣυμφωνίαΠλαίσιο.

Giovanna Skorda/ Τζοβάννα Σκορδά
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ΤHE EFFECT OF LAW NO. 4554/2018 ON LABOUR LEGISLATION/
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 4554/2018 ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
According to the new provisions introduced by Law No. 4554/2018, in the contracting
agreement, both parties are liable against the employees of the contractor (and any
subcontractor) for any salary, insurance contribution and dismissal compensation, if
any. The following provisions are of great importance: Firstly, the contractor should
inform in written the contracting party for the existence of any subcontractor. The
contractor should also provide the contracting party with all proofs of payment of
salaries, insurance contributions and dismissal compensation paid to the employees.
Secondly, the contracting party should comply with the legislated measures for the
health and the safety of the employees and is held liable for the labour accident, as
the contractor is. Thirdly, in case of employment in the contracting party’s premises,
the latter shall post in the same place the staff board, while in case of employment out
of the contracting party’s premises, the contractor shall a) include the name of the
contracting party in the staff board and b) provide the employees with a copy of the
staff board. Finally, the contracting party is entitled to claim from the contractor any
amount due, paid to the employees directly from the contracting party.
Ελληνική απόδοση:
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που έχει εισαγάγει ο Ν. 4554/2018, στη σύμβαση
εργολαβίας, τόσο ο αναθέτων το έργο, όσο και ο εργολάβος (ή και υπεργολάβος)
είναι συνυπεύθυνοι έναντι των εργαζομένων που απασχολεί ο εργολάβος (ή και
υπεργολάβος) για την καταβολή του μισθού, των ασφαλιστικών εισφορών,
καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης. Περαιτέρω αξιοσημείωτες ρυθμίσεις του
νέου νομικού πλαισίου είναι οι ακόλουθες: Πρώτον, ο εργολάβος οφείλει να
ενημερώνει εγγράφως τον αναθέτοντα σε περίπτωση υπεργολαβίας καθώς και
να του παρέχει σε μηνιαία βάση όλα τα αποδεικτικά καταβολής των
οφειλόμενων ποσών από μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές και τυχόν
αποζημιώσεις. Δεύτερον, ο αναθέτων υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα
μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και
συνευθύνεται με τον εργολάβο για αξιώσεις των εργαζομένων από τα ανωτέρω
και για το εργατικό ατύχημα. Τρίτον, σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού
εντός έδρας του αναθέτοντος, ο τελευταίος υποχρεούται να αναρτά στις
εγκαταστάσεις του τον πίνακα του προσωπικού, ενώ σε περίπτωση
απασχόλησης εκτός έδρας ο εργολάβος οφείλει α) να αναγράφει το όνομα του
αναθέτοντος στον πίνακα προσωπικού και β) να εφοδιάσει με αντίγραφο αυτού
τους εργαζομένους. Τέλος, ο αναθέτων έχει δικαίωμα να στραφεί κατά του
εργολάβου για οφειλές του εργολάβου που ο πρώτος κατέβαλε στους
εργαζομένους.
Eirini Lenti/ Ειρήνη Λέντη
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SEIZURE IN THE HANDS OF A THIRD PARTY: WHΙCH DEMANDS ARE
SEIZABLE/
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ: ΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΤΑΣΧΕΤΕΕΣ
Under Article 982 (par. 1) of the Code of Civil Procedure, pecuniary claims of the
person against whom enforcement is sought are seizable in the hands of a thirdparty, provided they are not dependent on consideration. This means that the
pecuniary claim must not be dependent on (pecuniary or non-pecuniary)
consideration for the third party, and therefore cannot be rebutted by the objection of
exceptio non adimpleti contractus. However, the interpretation of non-dependence is
attempted in a broad way so as not to exclude the financial requirements from
bilateral agreements from the objects to be seized in the hands of a third-party (Single
Member First Instance Court of Thessaloniki 3188/2016, Web Bank of Law
Information “NOMOS”). In case of long term obligation, it is accepted that if the
person against whom the seizure is executed has already fulfill the consideration
against a third party, then his claim is seized in the hands of his third debtor. In
addition, according to the theory and jurisprudence, future claims are also subjected
to seizure, provided that the legal relationship from which these requirements are
deriving already exists and is not expected.
Ελληνική Απόδοση:
Σύμφωνα με το άρθρο 982 (παρ. 1) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μπορούν
στα χέρια τρίτου να κατασχεθούν οι χρηματικές απαιτήσεις εκείνου κατά του
οποίου στρέφεται η εκτέλεση υπό την προϋπόθεση να μην είναι εξαρτώμενες
από αντιπαροχή. Αυτό σημαίνει ότι η χρηματική απαίτηση πρέπει να μην
εξαρτάται από (χρηματική ή μη) αντιπαροχή του καθ΄ ου η εκτέλεση προς τον
τρίτο και συνεπώς να μην μπορεί να αποκρουσθεί από την ένσταση του μη
εκπληρωθέντος συναλλάγματος. Ωστόσο, η ερμηνεία της μη εξάρτησης
επιχειρείται με ευρύτητα ώστε να μην αποκλείονται εξ αρχής από τα
αντικείμενα προς κατάσχεση στα χέρια τρίτου οι χρηματικές απαιτήσεις από
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (ΜΠρΘες 3188/2016, ΤΝΠ “ΝΟΜΟΣ”). Ειδικά στις
διαρκείς ενοχές, γίνεται δεκτό ότι εάν η παροχή του καθ’ ου η εκτέλεση προς
τρίτο έχει ήδη εκπληρωθεί, τότε η απαίτησή του κατάσχεται στα χέρια του τρίτου
οφειλέτη του. Επιπλέον, σύμφωνα με την κρατούσα σε θεωρία και νομολογία
άποψη, σε κατάσχεση υπόκεινται και μελλοντικές απαιτήσεις, με την
προϋπόθεση όμως ότι η έννομη σχέση από την οποία απορρέουν οι απαιτήσεις
αυτές να υφίσταται ήδη και να μην είναι υπό προσδοκία.
Gerasimos Chrysikos / Γεράσιμος Χρυσικός
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BASIC EMPLOYER’S OBLIGATIONS REGARDING HEALTH AND SAFETY/
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
According to the provisions of the Presidential Decree nr. 17/1996, as applicable, in
companies which employ fifty (50) and more employees, the employer has the
obligation to use the services of technical security and occupational physician. In
companies which employ less than fifty (50) employees, the employer has the
obligation to use the services of technical security. The employer, prior to the option
of assignment of the duties of the technical security or/and of the occupational
physician to employees of the company, or to external (of the company) persons, has
the obligation to notify the relevant labor inspectorate for the typical and actual
qualifications, the employment period of these duties, specifications of the nature and
the organization of the company, the number of the employees, the minimum
estimated employment period of the technical security or/and of the occupational
physician and the rest relevant information.

Ελληνική Απόδοση:

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 17/1996, όπως σήμερα ισχύει,
στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω, ο εργοδότης έχει
την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού
εργασίας. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους
ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού
Ασφάλειας. Ο εργοδότης πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων
Τεχνικού ασφάλειας ή/και Ιατρού εργασίας σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή
σε άτομα εκτός της επιχείρησης, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, το χρόνο
απασχόλησής τους με τα καθήκοντα αυτά, τα στοιχεία για το είδος και την
οργάνωση της επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομένων, τον ελάχιστο
προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας ή/και Ιατρού εργασίας
και λοιπές συναφείς πληροφορίες

Christos Tselios/ Χρήστος Τσέλιος
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LIFTING THE CORPORATE VEIL/
ΑΡΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
The distinct personality and the asset autonomy of the capital companies serve economic
and social needs of the individuals. The lifting of the corporate veil is not justified under
the fact that a natural person is the sole shareholder or associate and simultaneously the
interests of the CEO or the administrator of the company are identical to the ones of the
major shareholder. However, when the legal person is used for purposes deplored by the
legal system, there is abuse of the corporate institution, subject to the article 281 of the
civil code. As a penalty, the lifting of the corporate veil and the passing of the
irresponsibility’s consequences to the shareholders or to the associates is occurred. The
lifting concerns only the specific transaction and the major shareholder is liable severally.
The lifting of the corporate veil of the capital company is an incidental matter, which is
examined judicially, on request of the lender of the company, for the recognition of the
several liability of the sole or of the major shareholder, for the debt of the company.
Ελληνική Απόδοση:
Η χωριστή προσωπικότητα κα η περιουσιακή αυτοτέλεια των κεφαλαιουχικών
εταιριών εξυπηρετεί οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες φυσικών προσώπων. Η
κάμψη της νομικής προσωπικότητας δεν δικαιολογείται εκ του ότι φυσικό πρόσωπο
είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος και ταυτόχρονα τα συμφέροντα του
διευθύνοντα συμβούλου ή του διαχειριστή της εταιρίας ταυτίζονται με αυτά του
βασικού μετόχου. Όταν όμως το νομικό πρόσωπο χρησιμοποιείται για την
εξυπηρέτηση σκοπών αποδοκιμαζόμενων από την έννομη τάξη,

τότε υπάρχει

κατάχρηση του εταιρικού θεσμού υπαγόμενη στο άρθρο 281ΑΚ. Ως κύρωση
επέρχεται η κάμψη της προσωπικότητας και η μετακύλιση των συνεπειών της
αφερεγγυότητάς της στους μετόχους ή εταίρους. Η κάμψη αφορά μόνο τη
συγκεκριμένη συναλλαγή και ο βασικός μέτοχος ευθύνεται εις ολόκληρον. Η άρση
της αυτοτέλειας της κεφαλαιουχικής εταιρίας αποτελεί παρεπίμπτον ζήτημα, που
κρίνεται δικαστικά, κατόπιν αιτήματος του

δανειστή της εταιρίας, για την

αναγνώριση της εις ολόκληρον ευθύνης του μοναδικού ή του κυρίαρχου μετόχου της,
για χρέος της εταιρίας.

Marianna Teneke/ Μαριάννα Τενεκέ
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THE AWARDING PROCEDURES ACCORDING TO L. 4412/2016 FOR PUBLIC
CONTRACTS/
ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/2016 ΠΕΡΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
In principle, the contracting authorities/entities in public contracts may choose one of
the awarding procedures provided in Articles 26 and 263 of L.4412/2016. More
specifically, they can apply the open or closed procedures, the innovation
partnership, the competitive procedure with negotiation or the competitive dialogue.
Moreover, in specific cases the contracting authorities may apply a negotiated
procedure without prior publication of a call for competition. Also, according to
article 116 of L. 4412/2016 regarding the public contracts, with estimated value up to
the threshold amounts, the contracting authorities may apply, apart from the
abovementioned procedures, the procedures of competition by accelerated procedure
and of direct award, as well as the qualification system of article 303, which shall
apply by way of analogy. The choice of the most suitable procedure is at each
contracting

authority’s

discretion,

taking

into

consideration

the

specific

characteristics of each contract, i.e. its estimated value.
Ελληνική Απόδοση:
Για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς
δύνανται να προσφεύγουν στις διαδικασίες των άρθρων 26 και 263 του
Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα, μπορούν να επιλέξουν τις ανοικτές ή κλειστές
διαδικασίες ή τις συμπράξεις καινοτομίας, την ανταγωνιστική διαδικασία με
διαπραγμάτευση ή τον ανταγωνιστικό διάλογο. Επιπρόσθετα, σε

ειδικές

περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε διαδικασίες με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό. Περαιτέρω
σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των
ορίων, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν, εκτός από τις ως άνω
αναφερθείσες διαδικασίες, και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και
της απευθείας ανάθεσης αλλά και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303
αναλογικώς εφαρμοζόμενου. Η επιλογή της πλέον κατάλληλης για κάθε
περίπτωση διαδικασίας επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας
αρχής, λαμβάνοντας υπόψιν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σύμβασης,
όπως η εκτιμώμενη αξία της.

Christina Spyratou Livieratou/ Χριστίνα Σπυράτου Λιβιεράτου
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LLMC 1976 CONVENTION - CONSTITUTION OF FUND PROCEDURE/
ΔΣ 1976 (LLMC) - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
One of the most interesting aspects of the Convention for Limitation of Liability for
Maritime Claims (LLMC 1976) concerns the issues that arise from the limitation
procedure. The LLMC Convention, unlike other conventions, provides that limitation of
liability may be invoked either with, or without the constitution of a fund. It rests on the
discretion of each state member to define the procedure of constitution and the procedure
of distribution of the fund. Therefore, all the specific rules relating to both the
constitution and the distribution of the fund are governed by the law of the state party in
which the fund is constituted. With that being the case, it lies within the discretion of
each state party’ s law to provide a legal background for the limitation procedure and the
consequences that lie thereafter for the person on behalf of whom the fund was
constituted and his creditors. Until recently Greek courts applied CPML(ΚΙΝΔ). The new
legislation propensity resolves this issue by applying P.D. No. 666/1982 which regards
the limitation of liability for pollution, regarding the CLC convention, mutandis
mutandis, to the limitation procedure regarding LLMC 1979, as it seems to be more
specific and more adequate for its purposes.
Ελληνική απόδοση:
Μία από της πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της Διεθνούς Σύμβασης για τον Περιορισμό
Αστικής Ευθύνης από Ναυτικές Απαιτήσεις (LLMC 1976), αφορά τα ζητήματα που
γεννά η ίδια η διαδικασία περιορισμού. Η LLMC, σε αντίθεση με άλλες διεθνείς
συμβάσεις προβλέπει δυνατότητα περιορισμού της ευθύνης, τόσο με την σύσταση
κεφαλαίου περιορισμού, όσο και άνευ κεφαλαίου, αφήνοντας στην διακριτική
ευχέρεια του εκάστοτε κράτους μέλους να καθορίσει την ακριβή διαδικασία
σύστασης και διανομής. Έτσι, τόσο η διαδικασία σύστασης όσο και η διαδικασία
διανομής του κεφαλαίου διέπονται εν τέλει από το εθνικό δίκαιο του κράτους στο
οποίο θα γίνει η σύσταση του κεφαλαίου. Εναπόκειται λοιπόν στο κάθε κράτος
μέλος να παράσχει το νομικό υπόβαθρο για την διαδικασία περιορισμού και τις
μετέπειτα συνέπειες, αφενός για τον συστήσαντα και αφετέρου για τους δανειστές
του. Στην Ελλάδα, μέχρι πρότινος εφαρμόζονταν οι διατάξεις του ΚΙΝΔ. Η νέα τάση
όμως

στην

ελληνική

νομολογία,

αντιμετωπίζει

το

συγκεκριμένο

ζήτημα,

εφαρμόζοντας αναλογικά το ΠΔ 666/1982, που αφορά τον περιορισμό της ευθύνης
από ρύπανση, στο πλαίσιο της CLC, καθώς κρίνει ότι αποτελεί ειδικότερο και
καταλληλότερο νομοθέτημα για την εκπλήρωση των σκοπών της LLMC.

Maria Kallivretaki/ Μαρία Καλλιβρετάκη
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THE NEW FLEXIBLE WAYS OF GA’s MEETING/
ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΣ
Under the latest provisions of the Law of SA, emphasis was given on the
decongestion of the process of composition of its fundamental institutions, and on the
creation of new flexible ways of decision-making process.
As a characteristic example stands the ability to participate to the meeting of the
General Assembly from distance, in real time, via the usage of audiovisual or other
electronic means, as referred to article 125, L. 4548/2018.
An analogous but distinguished provision is the one of article 126 L. 4548/2018, which
enables the ability of participation in the meeting of the GA, via absentee ballot,
which can also be an electronic one. In this case, the shareholder is notified, regarding
the topics and the decision’s draft of the meeting and dispatches an absentee ballot
before the meeting.
Finally, an extremely interesting and leading provision is the one of article 120 of the
abovementioned Law, which concerns non-listed SAs and enables the conduction of
the GA’s meeting entirely by electronic means, (virtual meeting) and not in a specific
place. In this case the provisions of article 125, L. 4548/2018 shall apply as well.
Ελληνική απόδοση:

Με τις τελευταίες ρυθμίσεις του νόμου περί Ανώνυμων Εταιρειών δόθηκε
έμφαση στην αποσυμφόρηση των διαδικασιών συγκρότησης των θεσμικών τους
οργάνων, και στην δημιουργία νέων ευέλικτων μορφών λήψης αποφάσεων.
Χαρακτηριστικό

παράδειγμα

αποτελεί

η

δυνατότητα

συμμετοχής

στην

συνεδρίαση της ΓΣ από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση
οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ορίζει το άρθρο 125 ν.
4548/2018.
Ανάλογη μεν, ξεχωριστή δε είναι και η ρύθμιση του άρθρου 126 ν. 4548/2018, που
δίνει την δυνατότητα συμμετοχής στην ΓΣ, με επιστολική ψήφο, η οποία μπορεί
να είναι και ηλεκτρονική. Σε αυτή την περίπτωση ο μέτοχος, λαμβάνει γνώση
των θεμάτων και των σχεδίων απόφασης της συνέλευσης και αποστέλλει
επιστολική ψήφο πριν την διεξαγωγή της συνεδρίασης αυτής.
Τέλος, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή κρίνεται η ρύθμιση του
άρθρου 120 του ως άνω νόμου, που αφορά σε μη εισηγμένες σε αγορά ανώνυμες
εταιρείες, η οποία προβλέπει την δυνατότητα εξ ολοκλήρου διεξαγωγής της
συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα (virtual meeting) και όχι σε ορισμένο τόπο.
Στην περίπτωση αυτή ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 ν.
4548/2018.
Ivi Karra/ Ήβη Καρρά
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