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GDPR/DPIA, Α GENERAL APPROACH AND A MARITIME EXAMPLE 

ΓΚΠΔ/ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ, ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΙ ΕΝΑ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Apart from the general proposition of observing data protection, an element of 

compliance with GDPR, there is the obligation to conduct a Data Protection Impact 

Assessment (DPIA) in certain cases. 

This duty arises in cases where we have automated process of personal data, process of 

sensitive personal data on a large scale and where there is systematic monitoring of a 

publicly accessible area on a large scale. 

It is often not clear where we have process on a large scale. However, where there are 

cameras, DPIA is conducted. 

Sensitive data present an interesting challenge. In maritime companies, there are medical 

tests taking place before contracting the seafarer, to verify fitness for employment. 

During the voyage, there are, especially in tankers, periodical drug and alcohol tests to 

ensure that onboard performance is unhindered. In the first case, which is within 

standard HR procedures, there is no need to conduct DPIA. On the other hand, the drug 

and alcohol test that occurs periodically, involves process of sensitive data on a large 

scale, and invites for conducting of DPIA. 

No confusion should occur, however, that issues not requiring a DPIA are excluded from 

GDPR compliance. The latter is an underlying obligation any way applicable. 

Ελληνική απόδοση: 

Πέραν της γενικής υποχρέωσης συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), υπάρχει η υποχρέωση διεξαγωγής εκτίμησης 

αντικτύπου στα προσωπικά δεδομένα (ΕΑΠΔ) σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Η υποχρέωση αυτή προκύπτει όταν έχομε αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε 

μεγάλη κλίμακα και όπου υπάρχει συστηματική παρακολούθηση δημοσίως 

προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη κλίμακα. 

Δεν είναι πάντα ξεκάθαρο τί σημαίνει «μεγάλη κλίμακα», πάντως όπου υπάρχουν 

κάμερες διενεργείται ΕΑΠΔ. 

Τα ευαίσθητα δεδομένα παρουσιάζουν μιαν ενδιαφέρουσα πρόκληση. Σε 

ναυτιλιακές εταιρείες, ιατρικές εξετάσεις λαμβάνουν χώρα πριν την πρόσληψη του 

ναυτικού για να επιβεβαιώσουν καταλληλότητα ή μη προς εργασία. Κατά τη 

διάρκεια του πλού, γίνονται, ιδίως στα δεξαμενόπλοια, περιοδικές εξετάσεις για 

χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατανάλωση αλκοόλ, ώστε να διασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη εκτέλεση της συμφωνηθείσας εργασίας επί του πλοίου. Στην πρώτη 

περίπτωση, δεν απαιτείται η διενέργεια ΕΑΔΠ, καθώς αφορά πάγιες διαδικασίες εν 

όψει πρόσληψης. Από την άλλη, η περιοδική εξέταση για χρήση ναρκωτικών ουσιών 

και κατανάλωση αλκοόλ, αφορά επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

σε μεγάλη κλίμακα και επιβάλλει τη διεξαγωγή ΕΑΠΔ. 

Δε θα πρέπει πάντως να συγχέεται το ότι περιπτώσεις όπου δεν επιβάλλεται η 

διεξαγωγή ΕΑΠΔ εξαιρούνται από τη συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ. Η συμμόρφωση 

είναι υποκείμενη υποχρέωση έτσι κι αλλιώς.    

Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος  
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STALKING/ 

«ΠΑΡΑΦΥΛΑΞΗ» 

The phenomenon of ‘’stalking’’, subject of psychiatry and sociological researches, 

constitutes – pursuant to the L. 4531/2018- a crime falling into the provisions of the 

Greek Penal Code. 

In its essence, it is penalization of an ‘’obsessive’’ behavior of persecution or spying of 

the victim, which does not involve threats bus causes terror or anxiety to the victim. 

Pursuant to the pertinent law provisions, an indicative example of the above 

described behavior is the ‘’pursuit of a constant contact via telecommunication or 

electronic means or by repetitive visits to the family, social or workplace environment’’ of the 

victim despite his/her expressed opposite will. 

Hence, the offence of stalking is not triggered solely upon proving the fact that the 

above-mentioned behavior (persistent persecution or spying) caused (at least) the 

anxiety of the victim; The offence is committed when the victim is also able to prove 

that such behavior was manifested against his/her expressed opposite will.  

Ελληνική Απόδοση: 

Το φαινόμενο της «παραφύλαξης» ή του «αθέατου διώκτη» (stalking), το οποίο 

έχει αποτελέσει αντικείμενο ψυχιατρικών και κοινωνιολογικών ερευνών, 

εντάσσεται πλέον με το Ν. 4531/2018 στα αδικήματα που περιγράφονται στον 

ελληνικό Ποινικό Κώδικα. 

 

Πρόκειται ουσιαστικά για την ποινικοποίηση μιας «εμμονικής» συμπεριφοράς 

καταδίωξης ή παρακολούθησης του θύματος, η οποία καίτοι δεν εμπεριέχει 

απειλές εντούτοις προκαλεί τρόμο ή ανησυχία στο θύμα. Σύμφωνα με το γράμμα 

του νόμου, τέτοια συμπεριφορά συνιστά ενδεικτικά η σε βάρος του θύματος 

«επιδίωξη διαρκούς επαφής μέσω τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με 

επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον» 

του θύματος παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη βούλησή του. 

 

Συνεπώς, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα δεν αρκεί να αποδειχθεί 

ότι η εν λόγω συμπεριφορά (επίμονης καταδίωξης/ παρακολούθησης), 

προκάλεσε (τουλάχιστον) την ανησυχία του θύματος, αλλά προϋποτίθεται ότι το 

θύμα είναι σε θέση να αποδείξει ότι η συμπεριφορά αυτή λάμβανε χώρα παρά 

την εκπεφρασμένη αντίθετη βούλησή του.      

Giovanna Skorda/ Τζοβάννα Σκορδά 

 

 

 

 



 

MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL OCTOBER 2018** 4 

 

EARLY WARNING EUROPE/ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» 

“Early Warning Europe” is a European project that provides free, impartial and 

confidential counselling to very small and small enterprises (with 0-50 employees) in 

distress aiming to their rescue and/or restructuring. It establishes Early Warning 

mechanisms in four EU Member States, namely Poland, Spain, Italy and Greece, 

providing support to 3.500 companies in distress in 2017-2019. The consortium is 

composed of three groups of organizations: 1) Mentor organizations with substantial 

experience in providing support to companies in distress, 2) national or regional 

organizations that intend to implement Early Warning mechanisms in the four target 

countries and finally 3) organizations that are responsible for supporting the pan-

European communication and dissemination activities of the project. Parties to the 

consortium are the Athens Chamber of Tradesmen as well as the Institute of the 

Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen, and Merchants, which are 

seeking to co-operate with other Greek chambers, in order to promote the purposes 

of the project. For more information you may visit the following website: 

http://www.earlywarning.eea.gr/ 

Ελληνική Απόδοση: 

H «ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που 

αποσκοπεί στην παροχή δωρεάν, αμερόληπτης και εμπιστευτικής 

συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (με 0-50 

υπαλλήλους) που έχουν προβλήματα βιωσιμότητας με σκοπό την διάσωση ή/και 

την αναδιάρθρωσή τους. Εγκαθιστά μηχανισμούς Έγκαιρης Προειδοποίησης σε 

τέσσερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι Πολωνία, Ισπανία Ιταλία και 

Ελλάδα, παρέχοντας υποστήριξη σε 3.500 επιχειρήσεις με προβλήματα 

βιωσιμότητας για την περίοδο 2017 – 2019. Την ομάδα αποτελούν τρία είδη 

οργανισμών: 1) Οργανισμούς «Μέντορες» με σημαντική εμπειρία στην παροχή 

υποστήριξης σε επιχειρήσεις με προβλήματα βιωσιμότητας, 2) εθνικούς ή 

τοπικούς οργανισμούς που σκοπεύουν να εφαρμόσουν μηχανισμούς «Έγκαιρης 

Προειδοποίησης» στις τέσσερεις χώρες στόχους του προγράμματος και τέλος 3) 

οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη των πανευρωπαϊκών 

δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης του προγράμματος. Μέλη της 

ομάδας είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Γενική 

Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, τα οποία 

επιδιώκουν συνεργασίες με άλλα κατά τόπους επιμελητήρια με σκοπό να 

προωθήσουν τους σκοπούς του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες 

απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα: http://www.earlywarning.eea.gr/ 

Julie Kioleoglou/ Τζούλη Κιολέογλου  

 

 

http://www.earlywarning.eea.gr/
http://www.earlywarning.eea.gr/
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FOCUS ON MARSHALL ISLANDS’ BCA AMENDMENTS  

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ 

ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΣΑΛ 

The present article aims to answer frequently arising questions concerning the 

implementation of the recent amendments in Marshall Islands’ Business 

Corporations Act. Firstly, special stress is placed in prior to 14.11.2017 formed entities 

with bearer shares, which shall declare the holders and beneficial owners of bearer 

shares certificates (which is set as a prerequisite of their validity) up to the final date 

of 9.11.2018. No compliance till aforementioned date, means that bearer shares will 

only remain valid if a declaration is made in the following 180 days, in which case the 

cost of an out-of-date declaration amounts to US$300. Moreover, all entities 

regardless of whether they have issued bearer or registered shares, shall keep internal 

records for the beneficial owners, number of shares e.t.c., which shall be produced to 

the registered agent upon demand and in a time-limit of 60 days. Failure to comply 

may result to penalties, liable for which is held the non-compliant entity. Last but not 

least, internal accounting records should be kept by all companies, which are also to 

be produced upon demand and in a time-limit of 60 days.  

Ελληνική απόδοση: 

Το παρόν άρθρο στοχεύει να απαντήσει σε ερωτήσεις που συχνά ανακύπτουν 

αναφορικά με την εφαρμογή των πρόσφατων τροποποιήσεων του Εταιρικού 

Νόμου των Νήσων Μάρσαλ. Αρχικά, τονίζεται ότι όλες οι εταιρίες οι οποίες 

συστάθηκαν μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2017 και οι οποίες έχουν εκδώσει 

ανώνυμες μετοχές, οφείλουν να δηλώσουν τους κομιστές και τους δικαιούχους 

αυτών με καταληκτική ημερομηνία την 9η Νοεμβρίου 2018.  Η σχετική δήλωση 

είναι προϋπόθεση για το κύρος των μετοχών, το οποίο δεν πλήττεται ακόμη και 

αν η δήλωση γίνει εκπρόθεσμα αλλά πάντως εντός 180 ημερών μετά την 9η 

Νοεμβρίου. Το κόστος της εκπρόθεσμης δήλωσης ανέρχεται σε 300 δολάρια ΗΠΑ. 

Ανεξαρτήτως της μορφής του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου, όλες οι εταιρίες 

θα πρέπει επίσης να τηρούν εσωτερικά αρχεία με πληροφορίες για τους 

δικαιούχους των μετοχών, τον συνολικό αριθμό των μετοχών κ.α., τα οποία θα 

πρέπει να προσκομιστούν στο Μητρώο κατόπιν σχετικής ερώτησης του 

τελευταίου και πάντως εντός 60 ημερών. Τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης σε αυτή 

την περίπτωση επιβάλλονται στην εταιρία. Τέλος, όλες οι εταιρίες οφείλουν να 

τηρούν εσωτερικό αρχείο λογιστικών εγγραφών, το οποίο μπορεί επίσης να 

ζητηθεί από το Μητρώο και να προσκομισθεί εντός 60 ημερών.  

Eirini Lenti/ Ειρήνη Λέντη 
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REGISTRY OF SHORT -TERM RESIDENCE LEASE. 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ. 

Τhe digital platform for the electronic submission of statements about short-term 

residence lease (e.g. AirBnb) and the registry of short -term lease properties of the 

Ministry of Finance is now operative through the website of the Independent 

Authority for Public Revenue (www.aade.gr) as from August 30, 2018. A statement 

must be submitted online by the Property Manager, using his personal TAXISnet 

passwords. Property Manager can be the owner of the residence or any third party, 

individual or legal entity, who is responsible for the short-term lease of the residence. 

The Property Manager must sign up in the platform and then he must issue a 

property registration number (A.M.A.), which is obligatory to be mentioned in the 

digital platforms of short-term lease residence. The Property Managers are obliged to 

submit a statement of short-term residence, for annual income determination. The 

statements of residence must be submitted until the 20th of the next month from the 

date of checkout. Especially for the lease agreements dated from 1/1/2018 until 

30/8/2018, date that digital platform entered into operation, the statements can be 

submitted until 30/11/2018.               

Ελληνική Απόδοση: 

 

Στις 30 Αυγούστου του 2018 τέθηκε σε εφαρμογή η ψηφιακή πλατφόρμα του 

Υπουργείου Οικονομικών για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων 

Μισθώσεων Βραχυχρόνιας διαμονής (π.χ. μισθώσεις μέσω AirBnb), καθώς και το 

μητρώο ακινήτων Βραχυχρόνιας διαμονής μέσα από τον ιστότοπο της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr). Η είσοδος γίνεται με τους 

προσωπικούς κωδικούς TAXISnet των διαχειριστών των ακινήτων βραχυχρόνιας 

διαμονής. Διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορεί να είναι ο 

κύριος του ακινήτου ή οποιοσδήποτε τρίτος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο 

μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Ο διαχειριστής πρέπει να 

κάνει εγγραφή στο σύστημα και στη συνέχεια να εκδώσει Αριθμό Μητρώου 

Ακινήτου (Α.Μ.Α.), ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει σε εμφανές σημείο 

στην ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι διαχειριστές των 

ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούνται σε υποβολή δηλώσεων 

βραχυχρόνιας διαμονής, με σκοπό τον ετήσιο προσδιορισμό του σχετικού 

εισοδήματος. Οι δηλώσεις διαμονής πρέπει να υποβάλλονται μέχρι τις 20 του 

επόμενου μήνα από την ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. 

Ειδικά για τις μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1/1/2018 έως 30/8/2018, 

ημερομηνία που τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα, οι δηλώσεις μπορούν να 

υποβληθούν μέχρι 30/11/2018.   

Maria G. Lachana/ Μαρία Γ. Λαχανά 

 

 

http://www.aade.gr/
http://www.aade.gr/
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SET-OFF IN CASE OF SEIZURE 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 

According to the article 449 of the Civil Code, a third party in the hands of which 

seizure for a claim against its debtor has been imposed, can not set-off its own claim 

against the claim to the debtor, if its own claim was born subsequently of the seizure 

order’s service date. By contrast, he may set-off against the seized claim only a 

previous counterclaim, which was born before the imposition of the seizure, and has 

become due, payable and fixed amount. 

If the counterclaim is fixed amount on the date of imposition of the seizure but is 

not yet due and payable, the set-off is unacceptable. 

Finally, in case of a future conclusion of an agreement between the third party and 

the debtor, it is permissible for the former to set-off the debtor’s claim against its 

own claim, which is subsequent to the imposition of the seizure, once the claim 

becomes due, payable and fixed amount. 

Ελληνική απόδοση: 

Σύμφωνα με το άρθρο 449 του Αστικού Κώδικα, αυτός στον οποίο έχει επιβληθεί 

η κατάσχεση απαίτησης εις χείρας του ως τρίτου, δε μπορεί να συμψηφίσει αυτήν 

προς ανταπαίτησή του προς τον καθ’ου η κατάσχεση /οφειλέτη, η οποία 

γεννήθηκε μεταγενέστερα της ημέρας επίδοσης του κατασχετηρίου. Εξ 

αντιδιαστολής μπορεί να συμψηφίσει προς την κατασχεθείσα απαίτηση, 

μόνο προγενέστερη ανταπαίτησή του, που γεννήθηκε δηλαδή πριν από την 

επιβολή της κατάσχεσης και έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, απαιτητή και 

εκκαθαρισμένη. 

Αν η ανταπαίτηση υπάρχει εκκαθαρισμένη κατά την ημερομηνία επιβολής 

της κατάσχεσης αλλά δεν είναι ακόμα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, ο 

συμψηφισμός είναι ανεπίτρεπτος.  

Τέλος σε περίπτωση μελλοντικής σύναψης σύμβασης ανάμεσα στον τρίτο 

και τον οφειλέτη, ο πρώτος μπορεί να προβάλει σε συμψηφισμό προς την 

απαίτηση του οφειλέτη, ανταπαίτησή του μεταγενέστερη της επιβολής της 

κατάσχεσης, μόλις η απαίτηση καταστεί ληξιπρόθεσμη, απαιτητή και 

εκκαθαρισμένη. 

Aggeliki Xenou / Αγγελική Ξένου 
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THE EUROPEAN SMALL CLAIMS PROCEDURE/ 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΏΝ 

Under the Regulation (EU) 2017/1260, the European Commission has amended the 

provisions of the Regulation (EC) No 1896/2006 concerning the application for the 

issuance of European Court Orders. Under the Appendix 2 of Annex I of the 

amended Regulation, the applicant can choose among three different procedures to 

be followed in case of lodging of a statement of opposition. They can request that the 

proceedings discontinue or continue in accordance with any appropriate national 

civil procedure. A further choice is the continuance of the proceedings in accordance 

with the rules of the European Small Claims Procedure. 

The European Small Claims Procedure is applicable for cross-border claims of up to 

5000€. Electing this procedure is quite advantageous as the judgment given is 

recognized and enforceable in another Member State without the need for a 

declaration of enforceability and without any possibility of opposing its recognition. 

Undoubtedly, this procedure simplifies and speeds up small cross-border claims to a 

great extent. 

Ελληνική Απόδοση: 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε τον Κανονισμό αριθ. 1896/2006 με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1260 σχετικά με τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής 

διαταγής πληρωμής. Βάσει της τροποποίησης αυτής ο αιτών μπορεί να επιλέξει 

την διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην περίπτωση που ο καθ’ου υποβάλλει 

αντιρρήσεις κατά της διαταγής πληρωμής. Οι επιλογές, ευρισκόμενες πλέον στο 

Προσάρτημα 2 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού, είναι η λήξη της 

διαδικασίας, η συνέχισή της με οποιαδήποτε κατάλληλη εθνική διαδικασία της 

πολιτικής δικονομίας ή η συνέχισή της σύμφωνα με τους κανόνες της 

Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Μικροδιαφορών. 

Η Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου 

το ποσό της αξίωσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 5000€. Η εν λόγω διαδικασία 

παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι η απόφαση που εκδίδεται αναγνωρίζεται και 

εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς την ανάγκη κήρυξης της εκτελεστότητας 

και χωρίς καμία δυνατότητα προσβολής της αναγνώρισής της. Αναμφισβήτητα, 

με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η απλούστευση και η επιτάχυνση της 

εκδίκασης διασυνοριακών αξιώσεων μικροδιαφορών σε μεγάλο βαθμό. 

Christina Spyratou Livieratou/ Χριστίνα Σπυράτου Λιβιεράτου 
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