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AMENDMENTS OF MARSHALL ISLANDS ASSOCIATIONS LAW /
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΣΑΛ
The recent amendments of Marshall Islands Associations law on the recordation of
shareholders’ and beneficial owners’ details are the prerequisite of the OECD compliance
of Marshall Islands jurisdiction. All Marshall Islands entities are obliged to keep up-todate in-house records of all holders and beneficial owners of bearer shares, as well as any
subsequent transfers, regardless of the shares form (i.e. registered or bearer), while
breach of such obligation will result in the invalidity of the issued bearer shares (for the
Registry).
Existing companies with capital in bearer shares must complete the recordation, until the
9th of November 2018, in case the corporation’s bearer shares have been issued before
14.11.2017. Newly incorporated companies are expected to record all the required
information in due course upon the issuance of their bearer shares. Non-compliance shall
result in the cancellation of the bearer shares from the Registry. Apart from shareholders’
records, accounting records and business records, including some personal details of the
beneficial owner(s), are required by the amended provisions of Marshall Islands
Associations Law. Upon relevant Registry’s request, only on specific grounds, the records
must be submitted with the registered agent. Failure to comply with the new obligations
shall result to fines up to $50.000 or dissolution of the corporations.
Annual attestation that both accounting and holding records are kept by the companies
shall be included in the invoicing process. Thus, remittance of payment of Registry’s
issued invoices shall constitute legal attestation by the corporation that all required
records are kept in accordance with law provisions.
Ελληνική Απόδοση:
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Εταιρικό Νόμο των Νήσων Μάρσαλ αναφορικά
με την καταχώριση στοιχείων των μετόχων και των πραγματικών δικαιούχων
αποτελούν προϋπόθεση για την συμμόρφωση των Νήσων Μάρσαλ με τις απαιτήσεις
του ΟΟΣΑ. Όλες οι εταιρείες με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ είναι υποχρεωμένες να
διατηρούν επικαιροποιημένα αρχεία των κατόχων και πραγματικών δικαιούχων
μετοχών στον κομιστή, καθώς και των επακόλουθων μεταβιβάσεων, ανεξάρτητα
από τον τύπο των μετοχών (ονομαστικές ή στον κομιστή), ενώ παράβαση της
υποχρέωσης αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα την ακυρότητα των μετοχών στον
κομιστή (για το Μητρώο).
Οι υπάρχουσες εταιρείες με κεφάλαιο σε μετοχές στον κομιστή πρέπει να
ολοκληρώσουν την καταχώριση μέχρι την 9η Νοεμβρίου 2018, σε περίπτωση που οι
μετοχές στον κομιστή της εταιρείας έχουν εκδοθεί πριν τις 14.11.2017. Οι
νεοσυσταθείσες εταιρείες καταχωρούν τις απαιτούμενες πληροφορίες σε εύθετο
χρόνο μετά την έκδοση των μετοχών στον κομιστή. Μη συμμόρφωση θα έχει ως
αποτέλεσμα την ακύρωση των μετοχών στον κομιστή από το Μητρώο. Εκτός από το
αρχείο μετόχων, λογιστικό και εταιρικό αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει προσωπικά
στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων, απαιτούνται κατά τις τροποποιημένες
διατάξεις του Εταιρικού Νόμου των Νήσων Μάρσαλ. Έπειτα από σχετικό αίτημα του
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Μητρώου, μόνο για συγκεκριμένους λόγους, τα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται
στον εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο. Αδυναμία συμμόρφωσης με τις νέες υποχρεώσεις
θα έχει ως αποτέλεσμα πρόστιμα ύψους 50.000 δολλαρίων ΗΠΑ ή λύση των
εταιρειών.
Ετήσια επιβεβαίωση ότι τόσο τα λογιστικά όσο και τα αρχεία μετόχων διατηρούνται
από τις εταιρείας θα περιλαμβάνεται στη διαδικασία τιμολόγησης. Με αυτόν τον
τρόπο, η πληρωμή των εκδοθέντων από το Μητρώο τιμολογίων αποτελεί
επιβεβαίωση από την εταιρεία πως όλα τα απαιτούμενα αρχεία τηρούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου.

Georgia Krithinaki/ Γεωργία Κριθινάκη
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CLUSTER
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Clusters consist of loosely linked entities engaging in similar activity or operating in the
same geographical district. Such entities may be competitors between themselves, clients
of each other, academic institutions, financiers or funds, public authorities. Such mixture
provides certain advantages through a structure avoiding the procedural and regulatory
complications of a legal person that could possibly be incorporated to cover a situation
based on synergies of peer companies aiming to achieve scale benefits for all.
So, the Cluster is not a separate entity; it affords the advantages of joining forces in an
informal way, usually through a Memorandum of Understanding. The need of a
coordinator arises, and this usually covered by a distinct entity, often a non-profit
partnership, which administers the Cluster. It can occur that members of the partnership
are the individuals who manage some or more of the Cluster members.
Clusters pinpoint the significance of cooperation, add value to their members and enable
a section of the financial activity to broaden its influence and open new markets.
Ελληνική Απόδοση:
Οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί αποτελούνται από οντότητες που συνδέονται μεταξύ
τους χαλαρά και ασχολούνται με συναφή αντικείμενα ή επιχειρούν στην ίδια
γεωγραφική περιοχή. Οι οντότητες αυτές μπορούν να είναι ανταγωνιστικές μεταξύ
τους, πελάτες η μια της άλλης, ακαδημαϊκά ιδρύματα, χρηματοδοτικοί οργανισμοί,
δημόσιες αρχές. Τέτοια σύμπραξη παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα μέσα
από μια δομή που αποφεύγει τις διαδικαστικές και νομικές περιπλοκές ενός νομικού
προσώπου που ίσως θα συνίστατο για να καλύψει μια κατάσταση βασισμένη σε
συνέργειες συναφών εταιρειών που στοχεύουν να πετύχουν ωφέλειες κλίμακος.
Έτσι, ο Συνεργατικός Σχηματισμός δεν αποτελεί διακριτή οντότητα. Προσφέρει τα
πλεονεκτήματα της συνεργασίας άτυπα, συνήθως μέσω ενός Μνημονίου
Συναντίληψης. Η ανάγκη ενός συντονιστή προκύπτει, κι αυτή συνήθως καλύπτεται
από μια διακριτή οντότητα, συχνά μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που διοικεί
το Συνεργατικό Σχηματισμό. Μέλη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
μπορούν να είναι τα πρόσωπα που διοικούν κάποια ή περισσότερα από τα μέλη του
Συνεργατικού Σχηματισμού.
Οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί τονίζουν τη σημασία της συνεργασίας, προσθέτουν
αξία στα μέλη τους και επιτρέπουν σε έναν τομέα της οικονομίας να διευρύνει τους
ορίζοντές του και να ανοίξει νέες αγορές.

Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος
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BUSINESS TRANSFER & DISMISSAL OF EMPLOYEES/
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΛΥΣΗ EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Pursuant to the EU and the national legislation, in case of business transfer, the
employment terms remain identical as same applied at the time of the business transfer,
while dismissals exclusively arising out of the transfer are not permitted and are
considered null and void.
The relevant prohibition applies to both employers, transferor and transferee.
Furthermore, the prohibition also applies to dismissals which take place prior to the
scheduled transfer. Thus, dismissals effected by the employer in view of the intended
transfer, e.g so as to meet the wishes of the prospective buyer, and generally to facilitate
the transfer, are considered null and void.
However, the relevant legislation does not prohibit dismissals, which are connected to
the transfer indirectly, i.e. dismissals for financial, technical or organizational reasons
which result to changes in the workforce (e.g. introduction of new technology, change in
production methods or labour terms, as a consequence of which the “subject” of one or
more employees ceases to apply etc.).
Ελληνική Απόδοση:
Σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία, σε περίπτωση μεταβίβασης
επιχείρησης, οι εργασιακές σχέσεις εξακολουθούν όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί
κατά τον χρόνο μεταβίβασης της επιχείρησης, ενώ απολύσεις που οφείλονται
αποκλειστικά και μόνο στη μεταβίβαση δεν επιτρέπονται και θεωρούνται άκυρες.
Η σχετική απαγόρευση αφορά τόσο τον μεταβιβάζοντα εργοδότη, όσο και τον
διάδοχο. Περαιτέρω, η απαγόρευση αφορά και σε απολύσεις που γίνονται πριν από
τη σχεδιαζόμενη μεταβίβαση. Έτσι, απολύσεις στις οποίες προβαίνει ο εργοδότης
ενόψει και λόγω της επικείμενης μεταβίβασης, λ.χ. προκειμένου να ανταποκριθεί
στις επιθυμίες του υποψηφίου αγοραστή και γενικότερα για να διευκολύνει τη
μεταβίβαση, είναι άκυρες.
Ωστόσο, οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις, δεν εμποδίζουν απολύσεις που
συνδέονται έμμεσα με τη μεταβίβαση, ήτοι επέρχονται για λόγους οικονομικούς,
τεχνικούς ή οργανώσεως, οι οποίοι συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού
δυναμικού (π.χ. εισαγωγή νέας τεχνολογίας, μεταβολή στις μεθόδους παραγωγής ή
εργασίας εξαιτίας των οποίων εκλείπει η ανάγκη απασχόλησης ενός ή περισσοτέρων
εργαζομένων κ.τ.λ).
Giovanna Skorda/ Tζοβάννα Σκορδά
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LOANS IN SWISS FRANK/
ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ
New developments in the dispute between borrowers and banks in relation to the loans
in Swiss Frank. On 21st February 2018, the judgment No. 911/2016 of the Athens’ Court of
Appeal was issued, which has accepted the Appeal of Eurobank against judgment No.
334/2016 of the Athens’ Multimembered Court of First Instance (collective law-suit),
which judged as unlawful and abusive the terms of the loan agreements in Swiss franks.
The Court of Appeal has mainly accepted the argumentation of the bank, by judging that
the terms in question included in the loan agreements are not abusive and that the
alternative claims of the lawsuit based on articles 178 and 179 of the Civil Code are not
legally founded.
This specific decision provides new facts in the development of the judicial dispute
between borrowers and banks, as it is the first decision of the Court of Appeal that has
judged upon a collective lawsuit and as such, it creates legal consequences binding all
borrowers and not only for individual cases of borrowers that have individually sought
court protection. The issue is expected to be judged on a supreme level i.e by the
Supreme Court, where it is expected for borrowers to resort to seek vindication.
Ελληνική Απόδοση:
Νέα δεδομένα στη διένεξη δανειοληπτών και τραπεζών για τον χειρισμό των
δανείων που είχαν συναφθεί σε ελβετικό φράγκο. Στις 21 Φεβρουαρίου 2018
δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 911/2018 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία έκανε
δεκτή την Έφεση της Eurobank, κατά της υπ’ αριθμ. 334/2016 οριστικής απόφασης
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (συλλογική αγωγή), με την οποία είχαν
κριθεί ως παράνομοι και καταχρηστικοί οι όροι σύναψης δανειακών συμβάσεων σε
ελβετικό φράγκο. Το εφετείο αποδέχθηκε ουσιαστικά την επιχειρηματολογία τους
τράπεζας, κρίνοντας ότι οι επίμαχοι όροι της σύμβασης δεν υπόκεινται σε έλεγχο
καταχρηστικότητας, ενώ έκρινε μη νόμιμες τις επικουρικές βάσεις της αγωγής,
επιχειρούμενες να στηριχθούν στα άρθρα 178 και 179 ΑΚ.
Η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί νέα δεδομένα στην εξέλιξη της δικαστικής
διένεξης, καθώς πρόκειται για την πρώτη εφετειακή απόφαση επί συλλογικής
αγωγής, η οποία παράγει αποτελέσματα για το σύνολο των δανειοληπτών και όχι
μόνο για μεμονωμένους οφειλέτες που έχουν προσφύγει ατομικά. Το θέμα
αναμένεται να κριθεί σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή στον Άρειο Πάγο, στον οποίο
αναμένεται να αναζητήσουν τη δικαίωσή τους οι δανειολήπτες.
Julie Kioleoglou/ Τζούλη Κιολέογλου
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AMENDMENTS OF LIBERIA ASSOCIATIONS LAW/
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΙΑΣ
Recent updates in Liberian Associations Law signify the possible end of the era of bearer
shares for Liberian entities. According to official announcements by the Liberian
Ministry of Foreign Affairs (effective since 16.01.2018) and subsequently by the Liberian
Corporate Registry (LISCR) it is resolved that any Liberian entity to be established after
31.05.2018 shall issue capital only in the form of registered shares or other equity interests
in registered form. In comparison to newly incorporated entities, entities established on
or before 31.05.2018 shall have two alternatives: a) either to amend articles of
incorporation, remove the provision of bearer shares and convert issued capital in
registered shares of other equity interests in registered form or b) to keep issued capital in
the form of bearer shares or other equities provided that they have entered into a
custodial agreement with LISCR Trust Company or an alternative custodian approved by
the Registrar. Failure to comply with the aforementioned amendments shall have a series
of consequences, which may vary from disability and automatic conversion of bearer
shares into registered, followed by automatic amendment of the articles of association
and fines imposition.

Ελληνική απόδοση:
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο Εταιρικό Δίκαιο της Λιβερίας σηματοδοτούν τη
πιθανότητα να επέλθει τέλος εποχής για τις μετοχές στον κομιστή, άλλως ανώνυμες
μετοχές (bearer shares). Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου
Εξωτερικών της Λιβερίας (σε ισχύ από 16.01.2018) ακολουθούμενες από αυτές του
Λιβεριανού Μητρώου Εταιριών (LISCR) έχει αποφασιστεί ότι οιαδήποτε οντότητα
κατά το Λιβεριανό δίκαιο η οποία συστήνεται μετά την 31η Μαΐου 2018 εκδίδει
κεφάλαιο με τη μορφή ονομαστικών μετοχών ή άλλων ονομαστικών τίτλων. Σε
αντίθεση με τις ως άνω συσταθησόμενες οντότητες, οι ήδη συσταθείσες εταιρίες
μέχρι και την ως άνω ημερομηνία απολαμβάνουν δύο εναλλακτικές επιλογές όσον
αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι είτε α) να τροποποιήσουν το άρθρο του
καταστατικού που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο και να αφαιρέσουν την
επιλογή έκδοσης μετοχών ή άλλων τίτλων στον κομιστή, τρέποντας τις υφιστάμενες
μετοχές ή τίτλους αυτού του είδους σε ονομαστικές είτε β) να διατηρήσουν τις
υφιστάμενες μετοχές και άλλους τίτλους στον κομιστή ως έχουν, υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμβληθούν με το Λιβεριανό Μητρώο ή άλλο εγκεκριμένο από
αυτό φορέα ως θεματοφύλακα αυτών. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τις νέες
ρυθμίσεις συνεπάγεται πληθώρα συνεπειών που ποικίλλουν από την αυτοδίκαιη
κατάργηση των υφιστάμενων τίτλων και μετατροπή τους σε ονομαστικές με τη
συνακόλουθη τροποποίηση του καταστατικού και την επιβολή χρηματικών ποινών.

Eirini Lenti/ Ειρήνη Λέντη
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RESIDENCE PERMIT ON THE BASIS OF EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES/
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ
Residence permit for a period of two years may be issued to citizens of third countries
who live in Greece and can prove that they have developed a strong relationship with the
country. The application for obtaining a residence permit is examined only if the
applicant provides a visa which was issued at least 3 years before the date of the
application or a permanent residence card which has expired within the last decade and
documents proving that he has developed strong ties with the country, which necessitate
his stay in Greek territory. If the applicant can provide documentary evidence of certain
date to prove his residence in Greece for seven consecutive years, then exceptionally the
two first documents are not required.
Documents proving development of strong links with the country are, inter alia,
certifications of attending Greek language courses, degrees from Greek schools of
primary or secondary education level, previous residence permits, copies of tax
declarations from previous years, evidence of insurance from a Greek main insurance
agency, evidence of family relationship with a Greek citizen or homogeneous, diplomas
from educational institutions of the country, bank transaction receipts, notarial acts
drawn in applicant’s presence.
All the above documents are taken freely into account by the Ministry on granting a
residence permit.
Ελληνική Απόδοση:
Άδεια διαμονής διάρκειας δύο ετών μπορεί να χορηγηθεί σε πολίτες τρίτων χωρών
που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς
δεσμούς με τη χώρα. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής εξετάζεται μόνον
εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει θεώρηση εισόδου που έχει χορηγηθεί
τουλάχιστον 3 έτη πριν την υποβολή της αίτησης ή οριστικό τίτλο διαμονής ο οποίος
έχει λήξει μέσα στην τελευταία δεκαετία και έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχει
αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την
παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας. Αν ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει
με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας διαμονή στην Ελλάδα επί επτά συναπτά έτη τότε
κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόμιση των δύο πρώτων εγγράφων.
Έγγραφα που αποδεικνύουν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα είναι μεταξύ άλλων
βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, τίτλοι φοίτησης σε
ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προηγούμενες
άδειες διαμονής, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,
αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, αποδεικτικά
ύπαρξης συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη ή ομογενή, αποδεικτικά φοίτησης σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών,
συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος.
Τα παραπάνω συνεκτιμώνται ελεύθερα από το Υπουργείο για τη χορήγηση της
άδειας διαμονής.
Maria G. Lachana/ Μαρία Γ. Λαχανά
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