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ESCROW ACCOUNT/ 

ΜΕΣΕΓΓΥΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

It is usual in international sales, that a deposit is lodged in the beginning of the 

transaction. Such deposit is paid by the Buyers and controlled by both Seller and 

Buyer. It is not an advance.  

Such amounts are held in escrow at an account operated for such purposes by 

law firms, which operate as escrow agents. The escrow agent is under the duty to 

conduct Know Your Customer for the parties to the transaction. In case funds 

originate from third parties, eg the shareholders of the Buyers, such relationship 

should be illustrated. 

An escrow Agreement is executed to cover the above arrangements, and the joint 

release instructions are delivered to the Escrow Agent authorizing the latter to 

remit the deposit to the beneficiary. 

Ελληνική Απόδοση:  

Είθισται, σε διεθνείς πωλήσεις, να κατατίθεται ένα ποσό ως εγγύηση κατά 

την αρχή της συναλλαγής. Η εγγύηση αυτή καταβάλλεται από τους 

Αγοραστές και τελεί υπό τον έλεγχο τόσο αυτών όσο και των Πωλητών. Δεν 

είναι προκαταβολή.  

Το ποσό αυτό τηρείται σε μεσεγγύηση σε λογαριασμό που έχουν για αυτό το 

σκοπό δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν ως μεσεγγυούχοι. Ο 

μεσεγγυούχος οφείλει να διεξαγάγει έλεγχο υπόστασης για τα μέρη της 

συναλλαγής. Αν δε τα ποσά προέρχονται από τρίτα μέρη, πχ μετόχους των 

αγοραστών, τούτο θα πρέπει να καταγράφεται. 

Ένα συμφωνητικό μεσεγγύησης υπογράφεται προς κάλυψη των ανωτέρω 

διευθετήσεων, και οι κοινές οδηγίες αποδέσμευσης παραδίδονται στο 

μεσεγγυούχο ζητώντας του να μεταφέρει την εγγύηση στο δικαιούχο κατά 

την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος 
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PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE 

MANAGEMENT OF COVID-19/ 

EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19 

The Hellenic Data Protection Authority, a constitutionally established 

independent public authority, which has as its mission the supervision of the 

application of the GDPR, as well as other regulations concerning the protection of 

the individual from the processing of personal data, has issued and published in 

its website Guidelines on the processing of personal data in the context of the 

management of COVID-19. In a nutshell, the Guidelines provide that the 

implementation of GDPR cannot hinder the adoption of measures necessary to 

tackle the spread of COVID-19, due to the fact that GDPR provides inter alia as 

follows: “The processing of personal data should be designed to serve mankind. 

The right to the protection of personal data is not an absolute right; it must be 

considered in relation to its function in society and be balanced against other 

fundamental rights, in accordance with the principle of proportionality”. 

Ελληνική απόδοση:  

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνταγματικά 

κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δημόσια αρχή, η οποία έχει ως αποστολή της την 

εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 

(εφεξής ο «Κανονισμός» ή «GDPR»), καθώς και άλλων ρυθμίσεων που 

αφορούν στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, έχει εκδώσει και δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της 

Κατευθυντήριες Γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στο πλαίσιο διαχείρισης του COVID-19. Εν συντομία, σύμφωνα με 

αυτές, η εφαρμογή του GPPR δεν συνιστά εμπόδιο στη λήψη των μέτρων που 

είναι αναγκαία για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και τούτο 

διότι ο Κανονισμός προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Η επεξεργασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να προορίζεται να 

εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα· πρέπει να εκτιμάται σε 

σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα 

θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας». 

Giovanna Skorda/ Τζοβάννα Σκορδά 
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SOLICITATION AND UNFAIR COMPETITION/  

ΆΓΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

The solicitation is included in unfair practices of poaching or attracting clientele, 

because through persistent nuisance, stimulation or pressing, the freedom of 

choice is removed from the person who tolerates the above and as exclusive 

choice has the one which the person acting the solicitation indicates. In addition 

to that, solicitation is considered as act of obstruction, because it has, as its 

purpose, the refusal of a good or a service, which other competitive business 

offers. As the act of solicitation consists simultaneously act of unfair competition 

and tort according to the article 914 of Civil Code, both provisions shall apply.   

Ελληνική Απόδοση: 

Η άγρα πελατών εντάσσεται στις αθέμιτες πράξεις απόσπασης ή 

προσέλκυσης πελατείας, αφού μέσω της επίμονης όχλησης, παρότρυνσης ή 

άσκησης αφόρητης ψυχολογικής πίεσης αφαιρείται από πρόσωπο, που την 

υφίσταται η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής, αφήνοντάς του ως 

μοναδική επιλογή εκείνη, που του υποδεικνύει ο εκάστοτε ενεργών την άγρα. 

Παράλληλα, θεωρείται πράξη παρεμπόδισης, καθώς έχει ως σκοπό την 

απόρριψη αγαθού ή υπηρεσίας, που προσφέρει άλλη ανταγωνιστική 

επιχείρηση. Επειδή η πράξη της άγρας πελατών αποτελεί ταυτόχρονα πράξη 

αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξία σύμφωνα με το άρθρ. 914 ΑΚ, 

εφαρμόζονται και οι δύο διατάξεις. 

 

Marianna Teneke/ Μαριάννα Τενεκέ 
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PREMATURE LAWSUIT FOR THE RESTITUTION OF USE OF LEASED 

PROPERTY /  

ΠΡΟΩΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ 

 

In order for a premature lawsuit seeking the restitution of use of leased property 

to be successful (article 69 of the Greek Code of Civil Procedure) it is not 

necessary for the plaintiff to provide evidence, that there is well-founded 

possibility, that the tenant shall not surrender the use of the leased property upon 

expiration of the leasing contract (article 69 §1 f of the Greek Code of Civil 

procedure), since the lessor is considered to have obvious and legitimate interest 

to obtain an enforceable instrument, prior to the expiration of the leasing 

contract, so that he may achieve the restitution of use upon its expiration. Thus, 

should the lessor request the restitution of use of the leased property, prior to the 

expiration of the contractual or lawful duration of the leasing, such a request is 

considered, in all respects, valid. The court, however, shall order the restitution of 

the leased property, following the expiration of the statutory time-limit, i.e. 

immediately after the expiration of the leasing contract.  

Ελληνική Απόδοση:  

Για την ευδοκίμηση της πρόωρης αγωγής απόδοσης μισθίου (κατά άρθρο 69 

ΚΠολΔ) δεν είναι αναγκαίο να αποδείξει ο ενάγων, ότι υπάρχει βάσιμος 

φόβος πως ο μισθωτής δεν θα αποδώσει το μίσθιο κατά την λήξη της 

μίσθωσης (άρθρο 69 §1 στ’) καθώς θεωρείται, πως το έννομο συμφέρον του 

εκμισθωτή για την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, πριν την λήξη της 

μίσθωσης, ώστε να επιτύχει την απόδοση του μισθίου κατά την λήξη της, 

είναι πρόδηλο. Έτσι, εάν ο εκμισθωτής αιτηθεί την απόδοση του μισθίου πριν 

την πάροδο της συμβατικής ή νόμιμης διάρκειας της μίσθωσης, τότε η αίτησή 

του αυτή είναι καθ’ όλα παραδεκτή. Το δικαστήριο ωστόσο, θα διατάξει την 

απόδοση του μισθίου αμέσως μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας, 

αμέσως δηλαδή μετά την λήξη της μίσθωσης.  

 

Maria Kallivretaki/ Μαρία Καλλιβρετάκη 
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BENEFITS OF THE GREEK GOLDEN VISA/ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 

According to article 20B of law 4251/14 (permanent residence permit of the 

investor), the Greek government provides the opportunity for non-EU citizens to 

obtain a residence permit by investing an amount of 250,000 euros or higher in 

Greek real estate. This "Golden Visa" has given third country nationals and their 

families a residence permit for Greece, which is renewed every five (5) years for 

as long as they own the property, as well as the opportunity to travel freely to all 

the Schengen countries, including Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, 

Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, 

Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, 

Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland. Furthermore, the 

golden visa holder and his family can reside, receive healthcare or pursue 

education anywhere within the EU. Finally, given the fact that dual citizenship is 

permitted and due to recent legislation changes, golden visa holder can get a 

Greek citizenship, under specific conditions.   

Ελληνική Απόδοση:  

Σύμφωνα με το άρθρο 20Β του νόμου 4251/14 (άδεια μόνιμης διαμονής του 

επενδυτή), η ελληνική κυβέρνηση παρέχει την ευκαιρία σε πολίτες εκτός ΕΕ 

να αποκτήσουν άδεια διαμονής επενδύοντας ποσό 250.000 ευρώ ή υψηλότερο 

σε ελληνικά ακίνητα. Αυτή η «χρυσή Βίζα» έχει δώσει στους υπηκόους τρίτων 

χωρών και στις οικογένειές τους άδεια διαμονής για την Ελλάδα, η οποία 

ανανεώνεται κάθε πέντε (5) χρόνια για όσο διάστημα κατέχουν το ακίνητο, 

καθώς και την ευκαιρία να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλες τις χώρες Σένγκεν , 

συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας, του Βελγίου, της Τσεχικής 

Δημοκρατίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της 

Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ισλανδίας, της Ιταλίας, της 

Λετονίας, του Λιχτενστάιν, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της 

Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, 

της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, Σουηδία και Ελβετία. Επιπλέον, 

ο κάτοχος της χρυσής βίζα και η οικογένειά του μπορούν να διαμένουν, να 

λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη ή να παρακολουθούν εκπαίδευση 

οπουδήποτε εντός της ΕΕ. Τέλος, δεδομένου ότι επιτρέπεται η διπλή 

υπηκοότητα και λόγω πρόσφατων αλλαγών στη νομοθεσία, ο κάτοχος της 

χρυσής βίζα μπορεί να λάβει ελληνική ιθαγένεια, υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. 

Olga Fakiola/ Όλγα Φακιόλα 
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THE SERVICE “KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)”/  

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΣΤΗΘΕΙΤΕ» 

Greek citizens have now an important tool to save time and protect their personal 

data, as, since 06.05.2021, the service “Know Your Customer (KYC)” was put into 

operation. Pursuant to KYC, which is designed and implemented by the General 

Secretariat of Information Systems of Public Administration (G.S.I.S.P.A.) of the 

Ministry of Digital Governance, and following citizen’s explicit and specific 

consent, credit institutions as well as financial institutions may gain access, 

through Interoperability Center of G.S.I.S.P.A., exclusively and only in the data 

which required under Law 4557/2018, in order to check and verify citizen’s 

identity, communication’s and professional activity’s data as well as his annual 

income. 

The procedure is completely optional and, it is self-explanatory that any citizen, 

who wishes to do so, may continue to provide the required documentation by 

hand. 

Ελληνική Απόδοση:  

Ένα σημαντικό εργαλείο εξοικονόμησης χρόνου και προστασίας των 

προσωπικών τους δεδομένων διαθέτουν πλέον οι Έλληνες πολίτες, καθώς, 

από τις 06.05.2021, τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία «Συστηθείτε – Know 

Your Customer (KYC)». Σύμφωνα με το KYC, που σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

και κατόπιν ρητής και ειδικής συγκατάθεσης του πολίτη, τα πιστωτικά 

ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να αποκτούν 

πρόσβαση, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, 

αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του Νόμου 

4557/2018 για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας, των 

στοιχείων επικοινωνίας και επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και των 

ετήσιων εισοδημάτων του.  

Η διαδικασία είναι πλήρως προαιρετική και, αυτονόητα, όποιος πολίτης το 

επιθυμεί, μπορεί να εξακολουθεί να προσκομίζει δια χειρός τα 

δικαιολογητικά που του ζητούνται.  

Ioannis Zachos/ Ιωάννης Ζάχος 
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REVOCATION OF A POA/ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 

One of the ways to terminate a Power of Attorney (POA) is through its 

revocation. The resignation from the right to revoke a POA is of no effect, given 

that the POA is solely in the interest of the authorizing person (article no. 218 of 

the Civil Code). The above-mentioned withdrawal is declared to the 

representative/proxy holder or a third person (article no. 219 of the Civil Code).  

In case a Power of Attorney is given through a notarized document, then it needs 

to be revoked through the same type of document (article no. 220 of the Civil 

Code). If the representative/proxy holder was not aware of the withdrawal, the 

legal transaction is valid for and against the authorizing person and his universal 

successors, unless the third person who dealt with them was or should be aware 

of the cease of the Power of attorney (article no. 224 of the Civil Code). On the 

other hand, if the representative/proxy holder was aware of the revocation of the 

Power of Attorney, then the provisions regarding unauthorized legal acts apply. 

Ελληνική Απόδοση: 

Ένας από τους τρόπους παύσης πληρεξουσιότητας είναι μέσω της 

ανάκλησής της. Η παραίτηση από το δικαίωμα ανάκλησης είναι άκυρη, 

εφόσον η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του 

αντιπροσωπευόμενου (άρθρο 218 του Αστικού Κώδικα). Η ανωτέρω 

αναφερόμενη ανάκληση γίνεται με δήλωση στον πληρεξούσιο ή τον τρίτο 

(άρθρο 219 του Αστικού Κώδικα). H πληρεξουσιότητα που δόθηκε με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο ανακαλείται μόνο με τον ίδιο τύπο (άρθρο 220 

του Αστικού Κώδικα). Αν ο πληρεξούσιος αγνοούσε την παύση, η 

δικαιοπραξία είναι έγκυρη υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου και των 

καθολικών διαδόχων του, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την 

παύση της πληρεξουσιότητας(άρθρο 224 του Αστικού Κώδικα). Αντιθέτως, αν 

ο πληρεξούσιος γνώριζε την παύση, ισχύουν οι διατάξεις περί δικαιοπραξίας 

χωρίς πληρεξουσιότητα.  

 

       Evgenia Charalampea/ Ευγενία Χαραλαμπέα 
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THE EVIDENCE POWER OF PUBLIC DOCUMENTS/ 

Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

According to the provisions of article 171 of the Administrative Procedure Code, 

public documents, which are duly drafted by a competent body, constitute full 

evidence of the events they certify. Additionally, it is feasible to challenge them 

only as forged documents. Said evidence refers exclusively to the events 

mentioned in the public document. Thus, any omission of the administrative 

body to note an event does not necessarily mean that same event did not occur. 

As a result and considering the fact that the Administration is generally obliged 

to issue adequately reasoned administrative acts, the administrative bodies 

should describe any event they cite in their individual administrative acts with 

preciseness and clarity.  

Ελληνική Απόδοση: 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ. 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 

τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί νομότυπα από το αρμόδιο όργανο 

αποτελούν πλήρη απόδειξη όσων βεβαιώνουν. Επιπρόσθετα, είναι δυνατό να 

προσβληθούν μόνο με την επίκληση πλαστότητας. Η εν λόγω αποδεικτική 

δύναμη αφορά στα αποκλειστικώς αναφερόμενα στο δημόσιο έγγραφο. 

Επομένως, παράλειψη του διοικητικού οργάνου να καταγράψει ένα γεγονός 

δεν συνεπάγεται αναγκαία ότι το γεγονός αυτό δεν συντελέστηκε. Ως εκ 

τούτου, και έχοντας υπόψιν την υποχρέωση της Διοίκησης να εκδίδει 

επαρκώς αιτιολογημένες πράξεις, τα διοικητικά όργανα οφείλουν να 

περιγράφουν με ακρίβεια και σαφήνεια στις ατομικές πράξεις τους τα 

περιστατικά τα οποία επικαλούνται σε αυτές. 

Moschoula Gerali-Moschou/ Μοσχούλα Γέραλη-Μόσχου 
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DEPOSIT AT CONSIGNMENT DEPOSITS AND LOANS FUND/ 

EXTINCTION OF THE OBLIGATION? / 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ/ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΝΟΧΗΣ; 

The extinction of the obligation by means of public deposit with Deposits and 

Loans Fund (hereinafter DLF) is feasible, apart from the case of the default on 

behalf of the lender, also when there are reasons regarding the lender. Either 

legal (e.g. legal incapacity) or factual (e.g. unknown residence). Furthermore, 

pursuant to the relevant provision of the Civil Code, the deposit at DLF leads to 

the extinction of the obligation also in case of reasonable uncertainty regarding 

the identity of the lender. Under case law, reasonable uncertainty is the one that 

cannot be waived with diligent effort of the debtor and is generally related to 

doubt regarding the legalization of the lender. Therefore, the public statement at 

DLF does not necessarily lead to the extinction of the obligation, but only where 

the requirements prescribed by the law are fulfilled.  

Ελληνική Απόδοση: 

Η απόσβεση της ενοχής με δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων (εφεξής «ΤΠκΔ») είναι εφικτή εκτός από την περίπτωση της 

υπερημερίας δανειστή και όταν συντρέχουν λόγοι νομικοί (λ.χ. 

δικαιοπρακτική ανικανότητα) ή πραγματικοί (λ.χ. άγνωστη διαμονή), που 

ανάγονται στο πρόσωπο του δανειστή. Περαιτέρω, σύμφωνα με την οικεία 

διάταξη του Αστικού Κώδικα, η κατάθεση στο ΤΠκΔ επιφέρει την απόσβεση 

της ενοχής και όταν συντρέχει «εύλογη αβεβαιότητα» ως προς το πρόσωπο 

του δανειστή. Νομολογιακά, η εύλογη αβεβαιότητα είναι αυτή που δεν 

μπορεί να αρθεί με επιμελή προσπάθεια του οφειλέτη και κατά βάση 

σχετίζεται με αμφισβήτηση της νομιμοποίησης του δανειστή. Ως εκ τούτου, η 

κατάθεση στο ΤΠκΔ δεν συνεπάγεται άνευ άλλου τινός την απόσβεση της 

ενοχής παρά μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τάσσονται εκ 

του νόμου.   

 Maria Antoniadi/ Μαρία Αντωνιάδη 
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oannis Zachos/ Ιωάννης Ζάχος 


