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REMOTE WORKING AND GDPR/
ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ GDPR
Pandemic has introduced or accelerated new approaches in employment, remote
working being one of them. This new field presents several issues, one of them
being linked with Employers concern to monitor Employee while teleworking.
Installing a software in the computer used by the employee aiming to check his
activity, seems to be rather strict for the purposes of Data Protection. There seems
to be little room for establishing a legal ground based on contract implementation
or lawful interest of the Employer; less severe alternatives can apply, indicatively
blocking of certain websites, measuring workload produced etc. Consent is a
recourse proposed by software providers of monitoring systems, however it
presents little security, as it can be withdrawn any time; further, in an
employment relationship, the employee is considered to be the weak party and
granting of consent can be challenged as having taken place through subtle
exercise of pressure.
Ελληνική απόδοση:

Η πανδημία εισήγαγε νέες προσεγγίσεις στην εργασία, όπως την τηλεεργασία. Αυτό το νέο πεδίο παρουσιάζει αρκετά ζητήματα, με ένα από αυτά
να συνδέεται με την έγνοια του Εργοδότη να επιβλέπει τον Εργαζόμενο κατά
την παροχή της απομακρυσμένης εργασίας του.
Η

εγκατάσταση

λογισμικού

στον

υπολογιστή

που

χρησιμοποιεί

ο

Εργαζόμενος ώστε να παρακολουθείται η δραστηριότητά του, φαίνεται να
είναι ιδιαζόντως αυστηρή για σκοπούς προστασίας δεδομένων. Φαίνεται να
υπάρχει μικρό περιθώριο στη θεμελίωσή του σε νόμιμη αιτία που αφορά σε
εκπλήρωση
εναλλακτικές

σύμβασης
μπορούν

ή

έννομο
να

συμφέρον

εφαρμοστούν,

Εργοδότη·
όπως

επιεικέστερες

ενδεικτικά

φραγή

συγκεκριμένων ιστοσελίδων, αποτίμηση απόδοσης με βάση τον όγκο
παραγομένης εργασίας κλπ. Η συγκατάθεση είναι μια διέξοδος που
προτείνεται από παρόχους λογισμικού παρακολούθησης, πάντως δεν
προσφέρει επαρκή εξασφάλιση, καθώς μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα
στιγμή· περαιτέρω σε μιαν εργασιακή σχέση, ο Εργαζόμενος θεωρείται το
αδύναμο μέρος και η παροχή συγκατάθεσης μπορεί να προσβληθεί ως
έχουσα λάβει χώρα μέσω άσκησης διακριτικής πίεσης.
Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος
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THE NEW BANKRUPTCY LAW/
ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
The draft Code of “Settlement of Debts and Granting of a Second Chance” is expected
to replace entirely the existing Bankruptcy Code. The statute of bankruptcy
revocation, falls into the provisions which are expected to be amended with the draft
Code.
More specifically, with respect to the compulsory revoked actions, the current
legislation provides that those are revoked, under the prerequisite that they are
damaging to the creditors, and that same took place within the “suspicious period”,
i.e. the period between the cease of payments and the declaration of bankruptcy. On
the other hand, the draft Code provides that not only actions effected during the
suspicious period are subject to revocation, but also those actions effected within six
(6) months prior to the commencement of the suspicious period. Furthermore, with
respect to the potentially revoked actions, the current legislation sets two (2)
prerequisites, namely the knowledge of the counterparty that the debtor has ceased
payments, as well as the fact that the action was damaging to the creditors. On the
other hand, the draft Code expands the scope of potentially revoked actions, by
providing that the action could be revoked, if the counterparty was aware or could
simply assess that the action would be damaging to the creditors.
In conclusion, the draft Code sets fresh provisions, and amends existing ones,
however in an overall it appears to maintain the philosophy of the current legislation.
Ελληνική απόδοση:
Το Σχέδιο του Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας
αναμένεται να αντικαταστήσει πλήρως τον υφιστάμενο Πτωχευτικό Κώδικα.
Μεταξύ των διατάξεων που τροποποιούνται συγκαταλέγεται και το πεδίο
εφαρμογής του θεσμού της πτωχευτικής ανάκλησης.
Πιο συγκεκριμένα, ως προς τις πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης, το ισχύον δίκαιο
θεσπίζει τον κανόνα ότι αυτές ανακαλούνται εφόσον είναι επιζήμιες για την ομάδα
των πιστωτών και διενεργήθηκαν εντός της «ύποπτης περιόδου», ήτοι εντός του
χρόνου που μεσολαβεί από την παύση των πληρωμών μέχρι την κήρυξη της
πτώχευσης. Το πεδίο της υποχρεωτικής ανάκλησης διευρύνεται με το σχέδιο νόμου,
το οποίο προβλέπει ότι ανακαλούνται όχι μόνο οι διενεργηθείσες εντός της ύποπτης
περιόδου πράξεις, αλλά και οι πράξεις που διενεργήθηκαν εντός του προηγουμένου
από την ύποπτη περίοδο εξαμήνου. Περαιτέρω, ως προς τις πράξεις δυνητικής
ανάκλησης, το ισχύον δίκαιο θέτει δύο (2) προϋποθέσεις, ήτοι τη γνώση του
αντισυμβαλλομένου κατά τη διενέργεια της πράξης αφενός ότι ο οφειλέτης είχε
παύσει τις πληρωμές του και αφετέρου ότι η πράξη ήταν επιζήμια για την ομάδα των
πιστωτών. Το σχέδιο νόμου διευρύνει και το πεδίο της δυνητικής ανάκλησης, καθώς
προβλέπει ότι η πράξη μπορεί να ανακληθεί αρκεί ο αντισυμβαλλόμενος κατά τη
διενέργεια της πράξης να γνώριζε ή απλώς να μπορούσε να εκτιμήσει ότι η πράξη
ήταν επιζήμια για την ομάδα των πιστωτών.
Συμπερασματικά, με το προαναφερθέν σχέδιο νόμου εισάγονται νέες διατάξεις και
τροποποιούνται υφιστάμενες, ωστόσο σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι διατηρείται η
φιλοσοφία του υφιστάμενου πτωχευτικού δικαίου.

Giovanna Skorda/ Τζοβάννα Σκορδά
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NEW AMENDMENTS OF THE CODE OF GREEK CITIZENSHIP ACCORDING TO
FRESH L. 4735/2020/
ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
Ν.4735/2020 /

L. 4735/2020 was recently published, which provides inter alia amendments of the
Code of Greek Citizenship. One of the amendments introduced by the fresh law is
the abolition of the possibility to submit objections at the Council of Citizenship in
case the application for naturalization is rejected. The new law provides now
solely the possibility to challenge the decision before the competent
Administrative Court of Appeal.
Moreover, L. 4735/2020 provides the existence of stable employment of the
applicant in Greece and his economic activity in general, as well as the continuous
fulfillment of his tax and insurance obligations as evidence of the financial
integration of the applicant in Greek society.
The new legal framework of L. 4735/2020 that imposes changes in the
naturalization process will enter into force on April 1, 2021.
Ελληνική απόδοση:
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε ο Ν. 4735/2020 που προβλέπει μεταξύ άλλων την
τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Μια από τις αλλαγές που
επιφέρει ο νέος νόμος είναι η κατάργηση της δυνατότητας υποβολής
αντιρρήσεων στο Συμβούλιο Ιθαγένειας σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης
πολιτογράφησης. Ο νέος νόμος προβλέπει πλέον μόνο τη δυνατότητα
προσβολής της απόφασης με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον
αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου.
Επίσης, ο Ν. 4735/2020 προβλέπει την ύπαρξη σταθερής εργασίας στην
Ελλάδα και την εν γένει οικονομική του δραστηριότητα, αλλά και τη διαρκή
εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του απέναντι
στο κράτος ως αποδεικτικό της οικονομικής ένταξης του αιτούντος στην
ελληνική κοινωνία.
Οι νέες διατάξεις του Ν. 4735/2020 που επιφέρουν αλλαγές στη διαδικασία της
πολιτογράφησης θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2021.
Christina Spyratou Livieratou/ Χριστίνα Σπυράτου Λιβιεράτου
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THE CONCEPT OF DOMICILE UNDER LAW 3869/2010
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 3869/2010
Under L. 3869/2010 a domicile is considered to serve the purpose of covering the
basic accommodation needs of the debtor and the debtor’s family. According to
case law, accommodation needs, include the need of storing household
equipment, personal items, food etc. Τhe attainment of those needs is served by
auxiliary domicile premises. The same applies to parking needs, considering that
since it facilitates basic every-day family transportation needs, a car is deemed to
be directly connected to the use of a domicile. Therefore, especially in towns
where the lack of parking space is most common, it is necessary to secure a
parking area, usually on the same plot as the domicile. Thus, according to a
modern transactions’ perception, a storehouse and a parking space, as auxiliary
domicile premises are included in provisions of article 9 paragraph 2 of L.
3869/2010, on the primary domicile protection.
Ελληνική απόδοση:
Η κατοικία, υπό το πρίσμα του Ν. 3869/2010 θεωρείται ότι χρησιμεύει για την
κάλυψη των βασικών στεγαστικών αναγκών του οφειλέτη και της οικογένειάς
του. Στις στεγαστικές ανάγκες, γίνεται δεκτό από την νομολογία ότι
περιλαμβάνονται και εκείνες για την αποθήκευση αντικειμένων του οικιακού
εξοπλισμού, προσωπικών ειδών, τροφίμων κ.λ.π. Για την εξυπηρέτηση των
αναγκών αυτών, απαιτείται η ύπαρξη βοηθητικών χώρων. Το ίδιο ισχύει και
για την ανάγκη στάθμευσης αυτοκινήτου, το οποίο κρίνεται ότι συνδέεται
άμεσα με την χρήση της κατοικίας, αφού μέσω αυτού εξυπηρετούνται βασικές
καθημερινές ανάγκες των μελών της οικογένειας. Συνεπώς, καθίσταται
αναγκαία η εξασφάλιση χώρου συνήθως επί του ίδιου κτίσματος όπου
βρίσκεται η κατοικία, ιδίως στις πόλεις, λόγω της γνωστής στενότητας χώρου.
Έτσι η αποθήκη της οικίας και η θέση στάθμευσης ως βοηθητικοί χώροι της
κύριας

κατοικίας

κατά

την

σύγχρονη

αντίληψη

των

συναλλαγών

περιλαμβάνονται στην ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί
προστασίας της κύριας κατοικίας.
Maria Kallivretaki/ Μαρία Καλλιβρετάκη
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COURT DUES
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΑΓΩΓΗΣ
The payment of court dues is a necessary condition for the filing of a lawsuit
which contains a claim for damages. After the discussion of the lawsuit as well as
the issuance of the relevant decision, the return of the court dues to the client is
possible in the event that the specific lawsuit has been rejected by the court for a
typical reason, such as e.g. due to lack of precision of the lawsuit. The Secretariat
of the competent Court is responsible for returning the Court dues. Τhe condition
for the approval of the return of the Court dues by the Secretariat is that the
judgement has become irrevocable. The above facts are proved through the
issuance of a relevant Certificate that no judicial remedy has been filed against the
specific judgement. Upon presentation of the above Certificate, the Court dues are
returned by the Secretariat of the court.
Ελληνική απόδοση:
Η κατάθεση ενός δικαστικού ενσήμου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την
κατάθεση μίας αγωγής η οποία περιέχει καταψηφιστικό αίτημα. Μετά το πέρας της
συζήτησης της αγωγής καθώς και της εκδόσεως σχετικής αποφάσεως η επιστροφή
του δικαστικού ενσήμου στον πελάτη είναι εφικτή στην περίπτωση όπου η
συγκεκριμένη αγωγή έχει απορριφθεί από το δικαστήριο για κάποιον τυπικό λόγο,
όπως π.χ. λόγω αοριστίας. Αρμόδια για την επιστροφή του δικαστικού ενσήμου μίας
αγωγής είναι η Γραμματεία της διαδικασίας την οποία αφορά η αγωγή. Για την
έγκριση της επιστροφής του δικαστικού ενσήμου από την Γραμματεία προϋπόθεση
αποτελεί το να έχει γίνει αμετάκλητη. Τα ως άνω γεγονότα αποδεικνύονται μέσω
εκδόσεως σχετικού Πιστοποιητικού περί Μη Ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά της
συγκεκριμένης απόφασης. Με την προσκόμιση του ως άνω Πιστοποιητικού
επιστρέφεται το δικαστικό ένσημο από την Γραμματεία του δικαστηρίου.

Gerasimos Chrysikos / Γεράσιμος Χρυσικός
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INCOME TAX REGARDING BUSINESS PREMISES TENANCY/
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ
Gross income from a rented property is the agreed rental. In the case where no
contract is submitted or the evidence brought reveals a rent which is
disproportionately lower than the rental value of the property, the income deriving
from it is determined after comparing it to other properties rented under similar
circumstances. A case of disproportionate rent occurs, in relation to the rental value
of the property, when rental value is higher than the rent declared by at least 15% of
such rent. However, in order to apply this presumption and to rate the declared rent
as disproportionate to the property's rental value, this disparity must be certified by
tax authorities, after comparing it to other properties rented under similar
circumstances. Readjustment of the rent is possible two years after the beginning of
the agreement and the annual rent cannot be set below 6% of the objective value of
the leasehold or, in areas where this system is not in effect, of its market value, except
in the event of exceptional circumstances.

Ελληνική απόδοση:
Ακαθάριστο εισόδημα προκειμένου για οικοδομή που εκμισθώνεται, είναι το
μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που δεν προσάγεται το
συμφωνητικό ή τα αποδεικτικά στοιχεία που προσάγονται εμφανίζουν μίσθωμα
που είναι δυσαναλόγως κατώτερο σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής,
ο προσδιορισμός του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή, γίνεται αφού αυτή
συγκριθεί με άλλες οικοδομές που εκμισθώνονται κάτω από παρόμοιες
συνθήκες. Θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση δυσανάλογου μισθώματος, σε
σχέση με την μισθωτική αξία της οικοδομής, όταν η μισθωτική αξία είναι
ανώτερη από το μίσθωμα που δηλώνεται σε ποσοστό 15% τουλάχιστον του
μισθώματος αυτού. Ωστόσο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου τεκμηρίου και
τον χαρακτηρισμό του δηλωθέντος μισθώματος ως δυσανάλογου της μισθωτικής
αξίας του ακινήτου, πρέπει η εν λόγω διαφορά να βεβαιώνεται από την
φορολογική

αρχή,

κατόπιν

συγκρίσεως

προς

άλλες

οικοδομές

που

εκμισθώνονται υπό παρόμοιες συνθήκες. Η αναπροσαρμογή του ετήσιου
μισθώματος γίνεται μετά διετία από την έναρξη της συμβάσεως και καθορίζεται
σε ποσοστό όχι κατώτερο του 6% της αντικειμενικής αξίας του μισθίου και στις
περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό, της αγοραίας αξίας του, εκτός αν
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.

Marianna Teneke/ Μαριάννα Τενεκέ
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RETENTION OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS DATA/
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
By decision of October 6th 2020, the Court of Justice of the European Union has
confirmed that Union law opposes national legislation which imposes on a
provider of electronic communications services the transmission of general traffic
and position data, with the aim of combating crime in general or safeguarding
national security.
On the contrary, the Court noted that in situations in which a Member State faces
a serious threat to national security which is real, present or foreseeable, this may
deviate from the obligation to safeguard the confidentiality of data relating to
electronic communications by imposing legislative measures, a general retention
of such data for a limited period of time to the extent it is absolutely necessary,
but may be renewed in the event of an ongoing threat.
Ελληνική απόδοση:
Με απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2020, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επιβεβαίωσε ότι το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση που
επιβάλλει σε πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την
καταπολέμηση της εγκληματικότητας γενικά ή την διαφύλαξη της εθνικής
ασφάλειας, την διαβίβαση ή την γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση
δεδομένων κίνησης και θέσης.
Αντιθέτως, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι σε καταστάσεις στις οποίες κράτος
μέλος αντιμετωπίζει σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια η οποία είναι
πραγματική, ενεστώσα ή προβλέψιμη, αυτό μπορεί να παρεκκλίνει από την
υποχρέωση διασφάλισης απορρήτου των δεδομένων που αφορούν τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες επιβάλλοντας νομοθετικά μέτρα, μια γενική και
χωρίς

διάκριση

διατήρηση

των

δεδομένων

αυτών

για

μια

χρονικά

περιορισμένη διάρκεια στο απολύτως αναγκαίο, αλλά ανανεώσιμη σε
περίπτωση συνεχιζόμενης απειλής.
Rafaela Kolitsi/ Ραφαέλα Κολίτση
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REVOCATION OF BRANCH’S ESTABLISHMENT LICENSE/
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Foreign shipping companies which operate a branch in Greece, in accordance
with the provisions of article 25 of Law 27/1975, have the power to revoke the
operating license of their branch following the procedure defined in article 3 of L.
3122/2013. The foreign company that is interested to close its office or branch in
Greece or to revoke its establishment license, shall submit a request to the
Ministry of Shipping together with relevant resolutions of its Board of Directors
or decision of its Sole Director. Such resolutions shall decide, on the one hand, the
closure of the branch and the revocation of the relevant license and on the other
hand will appoint somebody as agent for service of the company regarding the
completion of the monitoring of the observance of commitments and the return or
the forfeiture of the letter of guarantee, after the issuance of the revocation decree.
Such agent’s Solemn Declaration of Law 1599/86 regarding the acceptance of his
appointment shall be attached to the resolutions of Board of Directors.
Ελληνική Απόδοση:
Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες που λειτουργούν υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975 έχουν το
δικαίωμα να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματός τους
ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν.3122/2013. Η
ενδιαφερόμενη αλλοδαπή εταιρεία που επιθυμεί την παύση λειτουργίας του
γραφείου ή υποκαταστήματός της στην Ελλάδα ή την ανάκληση της αδείας
εγκατάστασης, υποχρεούται να υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Ναυτιλίας
συνοδευόμενο από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ή του
Μόνου Διευθυντή της, στην οποία θα αποφασίζεται αφενός η παύση
λειτουργίας του υποκαταστήματος και η ανάκληση της σχετικής άδειας και
αφετέρου θα ορίζεται αντίκλητος για την ολοκλήρωση του ελέγχου τήρησης
των υποχρεώσεων και την επιστροφή ή κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, μετά την έκδοση της ανακλητικής απόφασης. Επισυναπτόμενη
στην απόφαση αυτή πρέπει να βρίσκεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/86 του αντικλήτου για την αποδοχή του διορισμού του.
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