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FRESH LAW PROVISIONS ON GREEK CITIZENSHIP / 

ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 

 

Pursuant ar. 41 of the fresh law 4604/2019 regarding Greek citizenship and 

relevant issues the deletion of a person from the males register and the national 

register on the grounds of incomplete registration and its declaration as a non-

existent person does not result to the retrospective loss of his citizenship as of his 

date of birth. This is of great importance taking into account the previous legal 

regime, which provided that the deletion from the national or males register as a 

non-existent person resulted to the loss of his citizenship retrospectively as from 

his date of birth. Consequently, a child born by a Greek man, who had lost his 

citizenship after child’s birth and had been declared as a non-existent person, was 

not entitled to acquire the Greek citizenship, naturalization process being an 

alternative -more difficult and time-consuming-solution. However, it is 

underscored that whilst the new law is in force no circulars for its interpretation 

and implementation have been published.  

Ελληνική απόδοση:  

Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 41 του πρόσφατου νόμου 4604/2019 περί 

ιθαγένειας και άλλων θεμάτων, «η διαγραφή από τα μητρώα αρρένων και τα 

δημοτολόγια λόγω ατελούς εγγραφής και η κήρυξη ενός προσώπου ως 

ανυπάρκτου δεν επιφέρει αναδρομική απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας». Η 

ρύθμιση αυτή είναι πολύ σημαντική καθώς σύμφωνα με το προϊσχύσαν 

δίκαιο, η διαγραφή ατόμου από τα μητρώα αρρένων ως ανύπαρκτου 

προσώπου, αναγόταν αναδρομικά στο χρόνο γέννησής του. Συνεπώς, ένα 

τέκνο Έλληνα πατέρα, ο οποίος μετά τη γέννηση του τέκνου, απώλεσε την 

ιθαγένειά του και κηρύχθηκε ανύπαρκτος, δεν είχε το δικαίωμα να αποκτήσει 

την ελληνική ιθαγένεια, με εναλλακτική λύση, την πολύ πιο χρονοβόρα και 

δύσκολη διαδικασία της πολιτογράφησης. Σημειωτέον δε ότι ενώ ο νέος νόμος 

είναι σε ισχύ, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου 

Εσωτερικών για την ερμηνεία και εφαρμογή των νέων διατάξεων. 

Christina Spyratou Livieratou/ Χριστίνα Σπυράτου Λιβιεράτου 

 

 

 

 

 



 

MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL OCTOBER 2019** 3 

 

REMITTANCE IN SUSPENSE MODE IN A VESSEL'S S+P/ 

ΕΜΒΑΣΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 

Remittance of funds is a usual headache in a s+p of a vessel. The recourse to remit 

on closing involves considerable delays as the funds need time until they are 

cleared. In the majority of cases the transaction is in USD, which again suggests 

that clearance should take place though New York, so waiting time starts once 

New York opens, in case funds are remitted earlier. 

There are some practical ways out in this situation. One of them is that Buyers 

(and financing Bank), remit the funds a couple of days earlier, under a MT199 

message, providing that funds will reach the Sellers’ Bank and will be held by it in 

the name of remitter. At that stage the funds are not released. They remain under 

the control of the remitter, but are in the environment of the bank where the 

account of Sellers is held, and can be released following instructions of named 

authorized persons quoted in the MT199.   

On closing, when everything is ready for delivery, the authorized person(s) will 

sign release instructions acceptable to Sellers Bank, and release will take place 

thereupon. Without any further delay, the funds will be lodged with Sellers’ 

account.  

For that to occur, receiving bank should be in position to operate funds in 

suspense mode. Further, remitting and receiving bank should maintain a 

Relationship Management Application allowing conditional transfers.  

 Ελληνική Απόδοση: 

Η μεταφορά του ποσού της αγοραπωλησίας πλοίου δημιουργεί συνήθως 

πονοκεφάλους στους συμβαλλόμενους. Το να λάβει χώρα η μεταφορά κατά 

την παράδοση του πλοίου συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις μέχρι την 

εκκαθάριση του εμβαζομένου ποσού. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η 

συναλλαγή εκφράζεται σε δολλάρια ΗΠΑ, οπότε η εκκαθάριση γίνεται μέσω 

Νέας Υόρκης, και ο χρόνος αναμονής ξεκινά από το άνοιγμά της, αν το 

έμβασμα έχει γίνει νωρίτερα. 

Υπάρχουν κάποιοι τρόποι να παρακαμφθεί αυτή η κατάσταση. Ένας από 

αυτούς είναι να εμβάσουν οι Αγοραστές (και η χρηματοδοτούσα Τράπεζα) τα 

ποσά κάποιες μέρες ενωρίτερα, με μήνυμα ΜΤ199 που θα προβλέπει πως τα 

ποσά που θα φτάσουν την Τράπεζα του πωλητή θα κρατούνται στο όνομα 

του εμβάσαντος μέρους. Σ’ αυτό το στάδιο δεν αποδεσμεύονται ποσά. 

Παραμένουν υπό τον έλεγχο του εμβάσαντος μέσα στο περιβάλλον της 

Τράπεζας όπου τηρείται ο λογαριασμός του Πωλητή, και μπορούν να 
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αποδεσμευτούν μόνο με οδηγίες από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους οι 

οποίοι αναφέρονται στο ΜΤ199. 

Κατά την παράδοση, όταν τα πάντα είναι έτοιμα, οι εξουσιοδοτημένοι 

εκπρόσωποι θα υπογράψουν οδηγίες αποδέσμευσης αποδεκτές από την 

Τράπεζα του Πωλητή και η αποδέσμευση θα λάβει χώρα με αυτές. Δίχως 

άλλη καθυστέρηση, τα ποσά θα βρεθούν στο λογαριασμό του Πωλητή. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Τράπεζα του Πωλητή θα πρέπει να 

μπορεί να δεχτεί ποσά σε λειτουργία αναστολής. Περαιτέρω, η εμβάζουσα και 

η δεχόμενη τράπεζα, θα πρέπει να διατηρούν σχετική Εφαρμογή Διαχείρισης 

Σχέσεως μεταξύ τους που θα επιτρέπει μεταφορές υπό όρους.    

Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος 
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FRESH LAW ON CORPORATE TRANSFORMATIONS &  

TAX PROVISIONS / 

ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ & 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

As of April 15th, 2019, L. 4601/2019, regarding corporate transformations, has 

entered into force. Article 4 of the fresh law regulates the relationship between 

said law and the provisions of other laws on tax or development matters (e.g. L.D. 

1297/1972, L. 2166/1993, L. 4172/2013 etc.) The Explanatory Memorandum to the 

aforementioned Article 4 provides inter alia that «the tax legislator sometimes enters 

into the regulatory field of corporate legislation and changes its substantial assessments». 

Therefore, pursuant to the provisions of the fresh law (L. 4601/2019), the legal 

provisions on tax or development matters are maintained in force solely with 

respect to their tax arrangements. On the other hand, as regards the commercial 

law matters (such as preconditions, process, and results of the transformations), it 

is explicitly provided that same are governed by the provisions of the fresh law.  

Ελληνική απόδοση:  

Ήδη από την 15η Απριλίου 2019 έχει τεθεί σε ισχύ ο Ν. 4601/2019 περί 

εταιρικών μετασχηματισμών. Το άρθρο 4 του νέου νόμου ρυθμίζει το ζήτημα 

της σχέσης του νόμου αυτού με τις διατάξεις άλλων νόμων φορολογικού ή 

αναπτυξιακού περιεχομένου (π.χ. Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2166/1993, Ν. 4172/2013 

κ.τ.λ.). Στην Αιτιολογική Έκθεση επί του προαναφερθέντος άρθρου 4 

προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «ο φορολογικός νομοθέτης υπεισέρχεται 

ορισμένες φορές στο κανονιστικό πεδίο της εταιρικής νομοθεσίας και 

μεταβάλλει ουσιώδεις αξιολογήσεις της». Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του νέου νόμου (Ν. 4601/2019), οι διατάξεις αυτές (φορολογικού ή 

αναπτυξιακού περιεχομένου) διατηρούνται σε ισχύ μόνο σε ό,τι αφορά τις 

φορολογικού χαρακτήρα ρυθμίσεις τους. Κατά τα λοιπά, ήτοι τα εταιρικού 

δικαίου ζητήματα, όπως προϋποθέσεις, διαδικασία και αποτελέσματα 

μετασχηματισμών, προβλέπεται ρητά ότι οι μετασχηματισμοί διέπονται από 

τις διατάξεις του νέου νόμου.  

Giovanna Skorda/ Τζοβάννα Σκορδά 
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THE LETTER OF THE CONSENT OF THE MORTGAGEE/ 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ 

The Letter of the «Consent of the Mortgagee» is one of the essential documents 

required for the valid registration of the Ship Outfitting Declaration, the 

declaration that notifies that the ship is operated from a person other than the 

owner of the ship. This Letter is required in case the ship has already been 

mortgaged. This is essentially the consent of the Mortgagee to establish the ship's 

outfitting relationship and is always in written form in accordance with the 

express provision of the regulation of the Ports of Registration, working as a 

defense of Mortgagee’s interests on the ship. Therefore, it is concluded that there 

is no space for implied acceptance of the mortgaged ship's outfitting relationship 

by the Mortgagee, even if the contracting parties at the Mortgage Act (the 

Mortgagee and the Mortgager) agreed otherwise.  

Ελληνική απόδοση: 

Η επιστολή «Σύμφωνης Γνώμης Ενυπόθηκου Δανειστή» είναι ένα από τα 

βασικά έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την έγκυρη καταχώρηση της 

Δηλώσεως Εφοπλισμού, δηλαδή της Δηλώσεως η οποία γνωστοποιεί ότι το 

πλοίο είναι εκμεταλλευόμενο από πρόσωπο διάφορο του κυρίου του πλοίου. 

Yφίσταται σε περίπτωση όπου έχει ήδη συσταθεί υποθήκη επί του πλοίου. 

Ουσιαστικά πρόκειται για την συναίνεση του Ενυπόθηκου Δανειστή για την 

σύσταση της εφοπλιστικής σχέσης και γίνεται πάντα εγγράφως σύμφωνα με 

ρητή πρόβλεψη των Λιμένων Νηολογήσεως, προς υπεράσπιση των 

συμφερόντων του τα οποία έχει επί του πλοίου. Συνεπώς, εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι δεν χωρεί καμία περίπτωση σιωπηρής αποδοχής από την 

πλευρά του Ενυπόθηκου Δανειστή για την Σύσταση της Εφοπλιστικής 

Σχέσεως επί του πλοίου στο οποίο έχει την εμπράγματη απαίτησή του, ακόμα 

και στην περίπτωση όπου τα συμβαλλόμενα μέρη της Πράξεως Σύστασης 

Υποθήκης (ο Ενυπόθηκος Δανειστής και ο Οφειλέτης) συμφώνησαν το 

αντίθετο.  

Gerasimos Chrysikos/ Γεράσιμος Χρυσικός 
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THE EXISTENCE OF RELIGIOUS SYMBOLS IN THE COURTROOMS DOES NOT 

CONSTITUTE AN INFRINGEMENT OF THE RIGHT TO A FAIR TRIAL/ 

Η ΥΠΑΡΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ. 

The plenary session of the Greek Council of State ruled that the reference in art. 3 of 

the Greek Constitution that “the dominant religion in Greece is the religion of the 

Eastern Orthodox Church of Christ” is a finding of fact that the vast majority of the 

Greek people professes this religion and within this framework some customary 

practices are followed according to the Orthodox tradition. The plenary session of the 

Greek Council of State with the decision no 71/2019 considered the request to remove 

of religious symbols from the courtrooms submitted by various associations (Atheists 

Union etc.), asking to remove religious images which are posted on the courtrooms of 

the country. The applicants alleged that the removal of the religious images 

constitutes a specific aspect of the general request of the religious neutrality of the 

state within the right to a fair trial in conjunction with the prohibition of 

discrimination on grounds of religious beliefs. The Court emphasized that the 

applicants have neither pleaded nor proved any damage suffered from the 

compliance of the abovementioned practice. The Court underlined that it is for the 

legislature to decide whether to terminate in a general and uniform manner the 

longstanding practice that is followed customarily. 

Ελληνική Απόδοση: 

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθ. 71/2019 

παρεμπίπτουσα απόφασή της, οι οποία εξέτασε το αίτημα της αφαίρεσης των 

θρησκευτικών συμβόλων από τις δικαστικές αίθουσες που υπέβαλλαν διάφορες 

ενώσεις (Ένωση Αθέων κλπ.), ζητώντας να αφαιρεθούν οι θρησκευτικές εικόνες 

που είναι αναρτημένες στις αίθουσες των Δικαστηρίων όλης της Χώρας, έκρινε 

ότι η περιεχόμενη στο αρθ. 3 του Συντάγματος αναφορά ότι «η επικρατούσα 

θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 

του Χριστού» αποτελεί διαπίστωση πραγματικού γεγονότος ότι την θρησκεία 

αυτή πρεσβεύει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και στο πλαίσιο 

αυτό ακολουθούνται εθιμικά ορισμένες πρακτικές σύμφωνα με την ορθόδοξη 

παράδοση. Οι αιτούντες υποστήριξαν ότι η απόσυρση των θρησκευτικών εικόνων 

αποτελεί ειδικότερη έκφανση του γενικότερου αιτήματος της θρησκευτικής 

ουδετερότητας του κράτους στο πλαίσιο του δικαιώματος για δίκαιη δίκη σε 

συνδυασμό με την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών 

πεποιθήσεων. Το δικαστήριο τόνισε ότι οι αιτούντες δεν  επικαλέστηκαν ούτε 

απέδειξαν οποιαδήποτε βλάβη που υφίστανται από την τήρηση της ως άνω 

πρακτικής. Το δικαστήριο επεσήμανε ότι εναπόκειται στον νομοθέτη να 

αποφασίσει αν θα διακόψει κατά τρόπο γενικό και ενιαίο τη μακροχρόνια 

πρακτική που ακολουθείται εθιμικά.  

Maria G. Lachana/ Μαρία Γ. Λαχανά  
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SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME/ 

 MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

According to fresh law provisions regarding Societes Anonymes, if a societe 

anonyme has solely one shareholder, the reference « Μονοπρόσωπη Εταιρεία 

(Single Member Company)» or « Μονοπρόσωπη Α.Ε (Single Member SA)» must 

be included in the company’s name.  For international transactions the equivalent 

wording is either «Single Member» or «Single Member S.A.». The addition or 

removal of said wording needs to be filed before the General Commercial 

Registry by the board of directors and there is no need to amend the Articles of 

Association. This means in practice that minutes of the Board of Directors, in 

which the particulars of the sole shareholder are stated and which is subsequently 

filed before the General Commercial Registry suffice for the aforementioned 

procedure to be duly completed. 

Ελληνική απόδοση:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών αν η 

ανώνυμη εταιρεία είναι μονοπρόσωπη στην επωνυμία πρέπει να περιέχεται η 

ένδειξη «Μονοπρόσωπη Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Α.Ε». Για τις διεθνείς 

συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως «Single Member Société 

Anonyme» ή «Single Member S.A.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται 

με καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η., με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς 

τροποποίηση του καταστατικού. Στην πράξη δηλαδή αυτό συντελείται με 

πρακτικό του ΔΣ στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μοναδικού 

μετόχου το οποίο εν συνεχεία αναρτάται στο Γ.Ε.Μ.Η. 

Marianna Teneke/ Μαριάννα Τενεκέ 
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PLEDGE ON A BILL OF EXCHANGE CLAIM/ 

 ΕΝΕΧΥΡIΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ  

Pledge on a claim rising from a bill of exchange is provided for, both by the civil 

law (Civil Code art. 1247) and by the bill of exchange law, through endorsement 

pledging, provided in art. 19 of Law 5325/1932. The latter is constituted under the 

clause “value due to pledge” on the bill of exchange. By pledging a claim through 

endorsement, the ownership of the bill of exchange is not in fact transferred since 

the beneficiary becomes the claims’ pledgee. Consequently, the bearer of the bill 

of exchange is not concurrently its owner but only a pledgee whose authority is 

designed to serve the preferential satisfaction of the claim, by utilizing the amount 

incorporated into the bill of exchange.  The bill of exchange holders’ limited 

authorities result to the fact that he may not endorse the bill of exchange for his 

benefit, unless he does so by virtue of a proxy. In fact, even if he endorses the bill 

of exchange without including the relevant wording, this can only occur by virtue 

of an implied power of attorney in order for the endorsement to be valid.  

Ελληνική απόδοση: 

Ενεχυρίαση της απαίτησης από συναλλαγματική είναι δυνατή τόσο κατά το 

κοινό δίκαιο ( ΑΚ 1247 επ.) όσο και με το δίκαιο της συναλλαγματικής. Mέσω 

της ενεχυρικής οπισθογράφησης που προβλέπεται στο α. 19 ν. 5325/1932 η 

τελευταία συντελείται φανερά με τη ρήτρα «αξία λόγω ενεχύρου». Με την 

οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα της 

συναλλαγματικής αλλά συνίσταται απλώς ενέχυρο υπέρ αυτού προς τον 

οποίο γίνεται. Ως εκ τούτου, ο κάτοχος της συναλλαγματικής δεν είναι και 

κύριος αυτής αλλά απλά ενεχυρούχος δανειστής του οποίου οι εξουσίες 

αποσκοπούν απλώς στην προνομιακή ικανοποίησή του από το ποσό της 

συναλλαγματικής. Συνέπεια των περιορισμένων εξουσιών του υπέρ’ ου, 

αποτελεί το γεγονός πως ο ίδιος δεν μπορεί να οπισθογραφήσει την 

συναλλαγματική παρά μόνο λόγω πληρεξουσιότητας. Μάλιστα, ακόμα και 

αν οπισθογραφήσει, δίχως να περιλάβει την σχετική ένδειξη, η 

οπισθογράφησή του ισχύει μόνο ως οπισθογράφηση λόγω σιωπηρής 

πληρεξουσιότητας. 

Maria Kallivretaki/ Μαρία Καλλιβρετάκη 
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USING SOCIAL MEDIA CONVERSATIONS AS EVIDENCE IS 

UNCONSTITUTIONAL/ 

Η ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΤΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

In comparison with the use of photos as evidence, the use of text messages in 

Social Media for the same cause, is a more controversial issue.  It has been argued 

that the constitutional right of communication includes the protection of sensitive 

conversations only and thus, recording a phone conversation by one party is not 

illegal by itself. However, a recent Supreme Court’s judgment ruled that without 

the other party’s relevant awareness, recording a private conversation constitutes 

a restriction of the freedom of communication. This was the Court’s conclusion 

after considering that in such a case everyone would live under a sense of 

oppression that a spontaneous or excessive expression during a private 

conversation would be used against them in the future. 

Ελληνική απόδοση:  

Σε σχέση με τη χρήση των φωτογραφιών, η χρήση ως αποδεικτικών μέσων 

των γραπτών μηνυμάτων σε συνομιλία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

είναι ένα περισσότερο ακανθώδες ζήτημα. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το 

συνταγματικό δικαίωμα στην επικοινωνία περιλαμβάνει την προστασία μόνο 

συνομιλιών ευαίσθητου χαρακτήρα και κατά συνέπεια, η καταγραφή της 

τηλεφωνικής συνομιλίας από το ένα μέρος δεν είναι παράνομη καθαυτή. 

Ωστόσο, με μία πρόσφατη απόφασή του ο Άρειος Πάγος έκρινε πως η 

καταγραφή ιδιωτικής συνομιλίας χωρίς το άλλο μέρος να έχει λάβει γνώση 

σχετικά συνιστά περιορισμό της ελευθερίας της επικοινωνίας. Στο 

συμπέρασμα αυτό κατέληξε με τη σκέψη ότι σε μία τέτοια περίπτωση ο 

καθένας θα ζούσε με ένα αίσθημα καταπίεσης ότι μία αυθόρμητη ή 

υπερβολική έκφραση κατά τη διάρκεια μίας ιδιωτικής συνομιλίας θα 

μπορούσε κάποια στιγμή στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί εναντίον του.  

Ioannis Zachos/ Ιωάννης Ζάχος 
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Ioannis Zachos/ Ιωάννης Ζάχος 


