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FORMS OF HOTEL ROOM LEASING - GUARANTEE BOOKING AND 

ALLOTMENT/  

ΜΟΡΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ 

Hotel room leasing may be conducted, either directly by individual customers, or 

by tourist agencies, which in turn may offer the rooms to their clients. The latter is 

designated as “wholesale rental” and is in fact a hotel lease contract.  Depending 

on legislation and the parties’ agreement, wholesale rental can take two more 

specific forms, without of course, prejudice to the combination of forms or to the 

selection of different types, within the limits of contractual freedom. The first 

leasing form is guarantee booking, during which the hotelier undertakes the 

obligation to grant the use of the agreed number of rooms and all relevant 

services to customers who shall be indicated by his counterparty, who in turn is 

liable for the agreed amount of lease, regardless of whether the rooms were 

actually used or not. The second leasing form is allotment. The singular feature of 

allotment is that is contractually determines two extreme quantitative limits of 

leased rooms within a specific time period. The hotelier is obligated to keep the 

maximum agreed amount of rooms engaged in favor of his counterparty, 

otherwise being liable to compensate him, while the lessee must pay lease only for 

the rooms he actually used, without being obligated to compensate the hotelier 

for the rooms that were not used. Since in both aforementioned cases, the 

economically predominant element is detected in the leasing of property, which is 

the principal contractual service articles 574 et seq.  of the Greek Civil Code are 

applicable.   

Ελληνική απόδοση:  

Η μίσθωση των δωματίων ενός ξενοδοχείου μπορεί να γίνει, είτε απ’ ευθείας 

από μεμονωμένους πελάτες, είτε από τουριστικά γραφεία, τα οποία, στην 

συνέχεια, τα διαθέτουν στους πελάτες τους. Στην δεύτερη περίπτωση, που 

χαρακτηρίζεται ως «χονδρική μίσθωση», θα πρόκειται για την ξενοδοχειακή 

μίσθωση. Η χονδρική μίσθωση ξενοδοχειακών δωματίων μπορεί να πάρει, 

αναλόγως με τον νόμο αλλά και την συμφωνία των μερών δύο ειδικότερες 

μορφές, χωρίς να αποκλείεται φυσικά, εντός των ορίων της συμβατικής 

ελευθερίας, η επιλογή και άλλων τύπων ή και ο συνδυασμός τους. Η πρώτη 

μορφή αποτελεί την εγγυημένη κράτηση, κατά την οποία ο ξενοδόχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρεί τον συμφωνηθέντα αριθμό 

κλινών και τις συναφείς ξενοδοχειακές παροχές, για μια προκαθορισμένη 

περίοδο στους πελάτες που θα υποδείξει οι αντισυμβαλλόμενός του , ο οποίος 

θα οφείλει το συμφωνηθέν ολικό αντίτιμο μίσθωμα, ανεξαρτήτως του εάν 



 

MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL JANUARY 2020** 3 

 

έκανε χρήση των κλινών. Η δεύτερη μορφή αποτελεί την κράτηση κατά 

μερίδιο (allotment). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής είναι ο συμβατικός 

προσδιορισμός δύο ακραίων ποσοτικών ορίων μισθωμένων κλινών, εντός 

μιας χρονικής περιόδου. Ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί 

δεσμευμένο για τον αντισυμβαλλόμενό του το ανώτατο όριο κλινών, 

υποχρεούμενος, σε αντίθετη περίπτωση, σε αποζημίωσή του, ενώ ο μισθωτής 

καταβάλλει το μίσθωμα μόνον για όσες κλίνες χρησιμοποίησε, χωρίς 

υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως για τις μη χρησιμοποιηθείσες κλίνες. 

Καθώς και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, προέχοντα οικονομικό ρόλο έχει η 

μίσθωση του ακινήτου, η οποία αποτελεί και την κύρια συμβατική παροχή, 

τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 574 επ. του Αστικού Κώδικα.   

Maria Kallivretaki/ Μαρία Καλλιβρετάκη 
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DELIVERY OF GOODS WITHOUT PRODUCTION OF A BILL OF LADING/  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΙΧΩΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 

 

In commercial reality it arises occasionally, goods to reach discharge port prior to 

the original bill of lading representing them and enabling transfer of them 

through delivery of same to the recipient (which usually is couriered). In such 

cases, port practice has tried to circumvent this difficulty by delivering goods 

against a letter of indemnity. This practice is by no means safe and delivery 

without production of the original bill of lading is tantamount to delivery to non-

authorized recipient, availing no protection to the carrier despite the letter of 

indemnity. 

Ελληνική απόδοση:  

Στην εμπορική πραγματικότητα, συμβαίνει περιστασιακά το φορτίο να 

προσεγγίσει το λιμένα εκφόρτωσης πριν από την πρωτότυπη φορτωτική, η 

οποία αντιπροσωπεύει το φορτίο και επιτρέπει τη μεταβίβαση αυτού τον 

παραλήπτη (η οποία αποστέλλεται συνήθως με ταχυμεταφορική εταιρεία). Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, η πρακτική του λιμανιού προσπάθησε να παρακάμψει τη 

δυσκολία τούτη με το να παραδίδονται τα αγαθά έναντι επιστολής 

αποζημίωσης. Τέτοια πρακτική δεν προσφέρει ασφάλεια και η παράδοση 

δίχως υποβολή πρωτότυπης φορτωτικής ισοδυναμεί με παράδοση σε μη 

νομιμοποιούμενο παραλήπτη, παρέχοντας ανύπαρκτή προστασία στο 

μεταφορέα παρά την έκδοση επιστολής αποζημίωσης. 

Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος 
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FRESH S.A. LAW ON RELATED PARTY TRANSACTIONS/ 

ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ A.E. ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ME ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ  

The fresh law on S.A. companies (L. 4548/2018) amends broadly the regime on 

related party transactions, i.e. transactions with parties that could exercise control 

or illicit influence towards the company. In principle, legislation provides the 

prohibition of those transactions without compliance with the prerequisites set by 

the law. More specifically, those prerequisites are (cumulatively) as follows: a. the 

granting of permission by the competent corporate body, i.e. the Board of 

Directors or the General Assembly, b. the drafting of fairness opinion for 

companies with listed shares, and c. the performance of publication formalities. 

Furthermore, the aforementioned prohibition covers any and all contracts of the 

company with related parties, as well as the granting of securities and/or 

guarantees towards third parties and in favor of the related parties. It is noted 

that law provides exemption of certain deeds, contracts and transactions from 

said prohibition, whilst the Articles of Association of the companies may provide 

further exemptions provided that the pertinent law provisions are met.  

Ελληνική απόδοση:  

Ο νέος νόμος περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 4548/2018) μεταβάλλει εν πολλοίς 

το καθεστώς που διέπει τις συναλλαγές της ανώνυμης εταιρείας με 

συνδεδεμένα πρόσωπα, δηλαδή πρόσωπα που μπορούν να ασκήσουν έλεγχο 

ή αθέμιτη επιρροή σε αυτήν. Εισάγεται, κατ’ αρχήν, η γενική αρχή της 

απαγόρευσης τέτοιων συναλλαγών χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων 

που τίθενται εκ του νόμου. Πιο συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις αυτές 

συνίστανται (σωρευτικώς) σε: α. χορήγηση άδειας από το αρμόδιο εταιρικό 

όργανο, ήτοι το διοικητικό συμβούλιο ή (κατά περίπτωση) την γενική 

συνέλευση, β. κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης, προκειμένου για εταιρείες με 

μετοχές εισηγμένες και γ. τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας. 

Περαιτέρω, η απαγόρευση εκτείνεται στη σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων 

της ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα, καθώς και στην παροχή 

ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών. 

Σημειώνεται ότι από την απαγόρευση εξαιρούνται όσες πράξεις, συμβάσεις 

και συναλλαγές απαριθμούνται στο νόμο, ενώ το πεδίο εφαρμογής της 

απαγόρευσης είναι δυνατόν (υπό τους όρους του νόμου) να συρρικνωθεί 

περαιτέρω, δυνάμει ειδικής καταστατικής πρόβλεψης. 

Giovanna Skorda/ Τζοβάννα Σκορδά 
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ΙNTER VIVOS PROCEDURE OF PRIVATE COMPANY SHARES TRANSFER 

OR ENCUMBRANCE/ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΙΚΕ ΕΝ ΖΩΗ 

Ιnter vivos transfer or encumbrance of Private Company (PC) shares occurs with 

the following procedure: A private document is drawn up, as constituent form. 

Following its execution by both parties, the transfer or encumbrance of the 

company shares is deemed to have occurred, in respect of the parties’ mutual 

relations. Subsequently, the deed of transfer or encumbrance, is disclosed to the 

company, either through a document mutually executed by the parties’, or via e-

mail. The legal effects of the company’s shares transfer or encumbrance occur 

after their disclosure to both the company and the rest of the shareholders has 

been concluded. Immediately after their disclosure to the company, the transfer or 

encumbrance of the company shares is registered by the manager in the 

shareholders’ registry and the fact that a transfer has occurred as well as the new 

shareholder’s full name and his address are also displayed by the manager in the 

mandatorily kept, corporate website.  

Ελληνική απόδοση: 

Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ εν ζωή γίνεται με την 

εξής διαδικασία: Συντάσσεται ιδιωτικό έγγραφο ως συστατικός έγγραφος 

τύπος. Μετά την υπογραφή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θεωρείται ότι 

έχει συντελεστεί η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων στις 

μεταξύ τους σχέσεις. Εν συνεχεία γνωστοποιείται η πράξη μεταβίβασης ή 

επιβάρυνσης προς την εταιρεία με έγγραφο υπογραφόμενο και από τα δύο 

μέρη ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα έννομα αποτελέσματα της 

μεταβίβασης ή της επιβάρυνσης των εταιρικών μεριδίων επέρχονται μετά τη 

γνωστοποίηση στην εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους. Αμέσως μετά τη 

γνωστοποίηση προς την εταιρεία καταχωρείται από τον διαχειριστή η 

μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων στο βιβλίο των εταίρων 

και αναρτάται επίσης από τον διαχειριστή στην υποχρεωτικά τηρούμενη 

εταιρική ιστοσελίδα το γεγονός της μεταβίβασης, το ονοματεπώνυμο και η 

διεύθυνση του νέου εταίρου.   

Marianna Teneke/ Μαριάννα Τενεκέ 
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            INTEREST RATE AND ΑCT ORDERING THE ENFORCEMENT/ 

               ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

It is not obligatory for an Order of Enforcement to specify precisely the default 

interest rate, on the basis of which the interest on is on the amount due calculated. 

This derives from the fact that the abovesaid interest rate is easily ascertainable, 

despite the fact that varies substantially over time, since on one hand, its rate is 

fixed by law, and on the other hand, the amount of interest payable can be found 

by a simple mathematical calculation based on the time interval until the full 

repayment of the requested amount. Moreover, one possible ground of Οbjection 

according to Article 933 of the Greek Code of Civil Procedure against the Order of 

Enforcement, concerns the misrepresentation of the requested amount caused by 

the inclusion of interest and funds, which do not exist and have unlawfully 

multiplied the requested amount. In such case, the opposing party must specify 

precisely which part of that amount arises from non-existent interest and funds. 

Otherwise, this ground of Objection suffers is vague. 

Ελληνική απόδοση: 

Στην επιταγή προς εκτέλεση δεν είναι υποχρεωτικό να προσδιορίζεται 

επακριβώς το εκάστοτε επιτόκιο υπερημερίας με βάση το οποίο γίνεται ο 

υπολογισμός των τόκων επί του οφειλόμενου ποσού. Αυτό διότι αφενός το ως 

άνω επιτόκιο μεταβάλλεται διαχρονικώς σημαντικά, και αφετέρου είναι 

εύκολα διαπιστώσιμο καθόσον το μεν ποσοστό του ορίζεται εκ του Νόμου, το 

δε καταβλητέο ποσό των τόκων μπορεί να βρεθεί με απλό μαθηματικό 

υπολογισμό βάσει του χρονικού διαστήματος το οποίο μεσολάβησε μέχρι την 

πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού. Περαιτέρω, στην ανακοπή του 

άρθρου 933 ΚΠολΔ κατά μίας επιταγής προς εκτέλεση, ένας πιθανός λόγος 

της ανακοπής είναι η αναλήθεια του αιτούμενου ποσού διότι έχουν 

ενσωματωθεί σε αυτό παράνομα τόκοι και κονδύλια οι οποίοι δεν υπάρχουν 

και έχουν πολλαπλασιάσει παράνομα το αιτούμενο ποσό. Στην περίπτωση 

αυτή, ο ανακόπτων οφείλει να εξειδικεύσει ακριβώς ποιο τμήμα του ως άνω 

ποσού προέρχεται από ανύπαρκτους τόκους και κονδύλια. Αλλιώς, ο 

συγκεκριμένος λόγος ανακοπής πάσχει από αοριστία.  

Gerasimos Chrysikos/ Γεράσιμος Χρυσικός 
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COMPULSORY MEDIATION IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS/ 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

The Law 4640/2019 regarding Compulsory Mediation in civil and commercial 

matters was published in the Greek Government Gazette and entered into force 

on 30/11/2019.  

According to the articles 6 and 7 of the abovementioned Law, Mediation is now 

compulsory in the following cases: 

A) Starting from the 15th of January 2020 in cases concerning family disputes 

except in divorce cases, marriage annulment and recognition of the 

existence or non- existence of marriage and also in some cases concerning 

parentage disputes.  

      B) Starting from the 15th of March 2020 in cases concerning disputes of the 

ordinary proceedings of the material scope of the Single-member Court of First 

Instance, if the value of the subject-matter of the dispute exceeds the amount of 

thirty thousand euros (30.000€) and disputes of the material scope of Multi-

member Court of First Instance and 

     C) In disputes that contain a Mediation clause and it is effective by written 

agreement of the Parties.  

Ελληνική Απόδοση: 

Δημοσιεύθηκε στις 30/11/2019 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τέθηκε σε 

ισχύ ο ν. 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.  

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του ως άνω νόμου είναι πλέον υποχρεωτική η 

διαμεσολάβηση:  

Α) Από την 15η Ιανουαρίου 2020 για τις υποθέσεις που αφορούν 

οικογενειακές διαφορές, εκτός από τις περιπτώσεις διαζυγίου, ακύρωσης 

γάμου και αναγνώρισης της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου αλλά και 

κάποιες από τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων.  

Β) Από την 15η Μαρτίου 2020 για τις υποθέσεις που αφορούν διαφορές 

που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ` ύλην 

αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της 

διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου και 

 Γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών 

προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.  

Maria G. Lachana/ Μαρία Γ. Λαχανά 
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ECONOMIC SUBSTANCE REGULATIONS/  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ 

In order to comply with the EU requirements and stay off the EU Black List, 

countries deemed as “tax heavens” have established “Economic Substance 

Regulations”. According to these regulations, “relevant” companies carrying out 

“relevant activities” need to demonstrate that they have an economic substance in 

the jurisdiction, by proving, in most cases, that: 

• they are directed and managed within the jurisdiction, 

• there are adequate employees, expenditure and premises within the 

jurisdiction and  

• core income generating activities are carried out within the jurisdiction.   

Taking into consideration the penalties for non-compliance, which for example 

under Economic Substance Regulations of the Republic of Marshall Islands may 

reach up to $50,000, the relevant fresh law regimes seem to be quite strict.  

Ελληνική απόδοση:  

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

να μείνουν εκτός της Μαύρης Λίστας της Ε.Ε., χώρες που θεωρούνται ως 

«φορολογικοί παράδεισοι» έχουν θεσπίσει νόμους σχετικά με την οικονομική 

υπόσταση. Σύμφωνα με αυτούς, οι «σχετικές» εταιρείες με «σχετική» 

δραστηριότητα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν οικονομική υπόσταση στη 

συγκεκριμένη χώρα, αποδεικνύοντας στις περισσότερες περιπτώσεις, ότι: 

1. η διοίκηση και η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων λαμβάνει χώρα 

εντός της επικράτειας της χώρας, 

2. έχουν αρκετούς υπαλλήλους, έξοδα και εγκαταστάσεις στην 

επικράτεια της χώρας και 

3. οι δραστηριότητες από τις οποίες προκύπτουν τα βασικά έσοδα της 

εταιρείας λαμβάνουν χώρα εντός της επικράτειας της χώρας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη-

συμμόρφωσης, τα οποία για παράδειγμα σύμφωνα με τη νομοθεσία 

οικονομικής υπόστασης της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ μπορεί να 

φτάσουν ως τις $50,000, η αυστηρότητα των σχετικών νέων νόμων είναι 

εμφανής. 

Christina Spyratou Livieratou/ Χριστίνα Σπυράτου Λιβιεράτου 
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PIRACY AS MARITIME ACCIDENT/ 

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΩΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Piracy is a major threat to maritime transportation. The «International Safety 

Management Code», known as Code ISM and the «Best Management Practices» 

for protection against piracy, known as BMP, are just two of the variety of 

directives and regulations aiming to eliminate piracy. Apart from psychological 

and physical toll to the seafarers held hostage, there is also a risk concerning their 

employment contracts. On this major issue the Maritime Labour Convention 

remains neutral, while the fairest solution seems that would be the maintenance 

of their contracts’ validity and their salaries to be owed during hostage-taking. 

Act of piracy is considered a maritime accident, namely a violent incident during 

work performance or because of it which caused personal damage, incapacity to 

work or even death. Subsequently, the provisions of Law 551/1915 shall be 

applied along with with the provision of article 66 of the Private Maritime Law 

Code (PMLC), so the seafarer is entitled to hospitalization expenses as well as a 4-

month salary. In accordance with article 63 of PMLC, seafarers held hostage are 

entitled to compensation for their lost or destroyed occupational and personal 

belongings. 

Ελληνική απόδοση:  

Η πειρατεία συνιστά έναν μεγάλο κίνδυνο για τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο 

«Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης», γνωστός ως Κώδικας ISM και οι 

«Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης» για την προστασία απέναντι στην 

πειρατεία, γνωστές ως ΒΜΡ, είναι μόνο δύο από την πληθώρα οδηγιών και 

κανονισμών, με σκοπό την εξάλειψη της πειρατείας. Εκτός από το 

ψυχολογικό και σωματικό κόστος των ομήρων ναυτικών, γεννάται κίνδυνος 

και για τις συμβάσεις εργασίας τους. Σε αυτό το μείζον θέμα η Σύμβαση 

Ναυτικής Εργασίας δεν παίρνει θέση, ενώ η δικαιότερη λύση φαίνεται ότι θα 

ήταν να διατηρούν  την ισχύ τους κατά τον χρόνο ομηρίας και να τους 

οφείλονται κανονικά οι μισθοί τους.  

Η πειρατική επίθεση θεωρείται ναυτεργατικό ατύχημα, δηλαδή ένα βίαιο 

συμβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής που προκάλεσε 

σωματική βλάβη, ανικανότητα προς εργασία ή ακόμη και απώλεια ζωής. 

Επακόλουθα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 551/1915 από κοινού με την 

διάταξη του άρθρου 66 του ΚΙΝΔ (Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου) και 

έτσι ο ναυτικός δικαιούται νοσήλεια και μισθό για τέσσερις μήνες. Με βάση 

το άρθρο 63 του ΚΙΝΔ, δικαιούνται αποζημίωση για τα επαγγελματικά και 

προσωπικά τους αντικείμενα που χάθηκαν ή καταστράφηκαν.  

Ioannis Zachos/ Ιωάννης Ζάχος 
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THE ADVANTAGES OF THE ISSUANCE OF A EUROPEAN PAYMENT 

ORDER/ 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Seeking to recover debts abroad has always involved high costs, preventing 

parties from judicially satisfying their claims in courts. As cross-border disputes, 

concerning claims arising from undertaking violation, have increased, a new 

procedure was needed. This procedure should be expeditious and with less cost. 

Therefore, a new Regulation was needed and this was the 1896/2006 which 

regulates the European payment order. As stated in article 1 of the Regulation, its 

purpose is to make judicial proceedings more simple, more expeditious and with 

less cost as regards uncontested claims for civil and commercial cross-border 

cases, regardless of the jurisdiction of the court. This is the most important benefit 

of the Regulation. One more advantage of the implementation of the European 

payment order is its automatic enforceability. Finally, except for the simplified 

procedure of the issuance of the payment order described in the Regulation, the 

rest of the procedural issues arising after the issuance of the payment order are 

subject to national law, which facilitates parties during the dispute settlement 

proceeding.  

Ελληνική απόδοση: 

Η επιδίωξη της είσπραξης απαιτήσεων στο εξωτερικό συνοδευόταν ανέκαθεν 

από υψηλό κόστος, γεγονός που εμπόδιζε τα συμβαλλόμενα μέρη στο να 

ικανοποιήσουν δικαστικά τις απαιτήσεις τους. Όσο όμως, οι διασυνοριακές 

διαφορές με ενοχικό χαρακτήρα αυξάνονταν, χρειαζόταν η θέσπιση μιας 

νέας διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία έπρεπε να είναι πιο γρήγορη και με 

μικρότερο κόστος. Χρειαζόταν λοιπόν, ένας νέος Κανονισμός και αυτός ήταν 

ο 1896/2006 σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Όπως ο ίδιος ο 

Κανονισμός ορίζει στο άρθρο 1, σκοπός του είναι η απλούστευση, επιτάχυνση 

και μείωση των εξόδων της εκδίκασης διαφορών για διασυνοριακές υποθέσεις 

όσον αφορά μη αμφισβητούμενες χρηματικές αξιώσεις για αστικές και 

εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το είδος του 

δικαστηρίου. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει ο 

Κανονισμός. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής 

είναι η αυτοδίκαιη εκτελεστότητα. Τέλος, πέραν της απλουστευμένης 

διαδικασίας που ακολουθείται για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής 

πληρωμής, που περιγράφει ο Κανονισμός, τα υπόλοιπα δικονομικά ζητήματα 

που ανακύπτουν μετά την έκδοσή της διέπονται από το εθνικό δίκαιο, κάτι 

που διευκολύνει τα μέρη κατά τη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς. 

Maria Soumala/ Μαρία Σουμαλά 
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Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ/  

THE NEW EU DIRECTIVE FOR CONSUMER PROTECTION 

On 08/01/2020, the new EU Directive no. 2161/2019 was entered into force, with 

the main objectives of improving enforcement and modernizing consumer 

protection law. More specifically, Directive no. 2161/2019 introduces a series of 

innovative consumer protection measures, especially in the field of online 

transactions. Indicatively, under the new Directive, online shopping platforms 

will be required to inform consumers whether the seller is a merchant or not. 

They should also inform consumers of the ranking criteria of offers displayed 

after a relevant search query. It should also be clarified to the customers, which 

technical means ensure that the positive reviews and ratings are received from 

consumers who have truly used and/or purchased the product. Another 

important innovation is that EU consumer rights will also apply in cases where 

free services are provided, in exchange for personal data instead of money. 

Finally, consumers should now be clearly informed when the price of an offer 

presented to them is personalized based on automated decision making and the 

development of consumer behavior profiles.  

Ελληνική Απόδοση:  

Στις 08/01/2020 τέθηκε σε ισχύ η νέα, υπ’ αριθμόν 2161/2019, Οδηγία της ΕΕ , 

με βασικούς στόχους την βελτίωση της επιβολής και τον εκσυγχρονισμό του 

δικαίου για την προστασία των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, η Οδηγία 

2161/2019, εισάγει σειρά καινοτόμων διατάξεων υπέρ της προστασίας των 

καταναλωτών, ειδικά στο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ενδεικτικά, 

υπό την ισχύ της νέας Οδηγίας, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες παροχής 

επιγραμμικών αγορών θα είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους 

καταναλωτές εάν ο πωλητής είναι έμπορος ή όχι. Επίσης, θα πρέπει να 

ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις παραμέτρους κατάταξης των 

προσφορών που εμφανίζονται μετά από σχετικό ερώτημα αναζήτησης. 

Ακόμα, θα πρέπει να εξηγείται στους καταναλωτές με ποιά τεχνικά μέσα 

διασφαλίζεται ότι οι θετικές κριτικές και αξιολογήσεις που τους εμφανίζονται 

προέρχονται από καταναλωτές που έχουν πράγματι χρησιμοποιήσει και/ή 

αγοράσει το προϊόν. Σημαντική καινοτομία αποτελεί και το ότι στο εξής θα 

εφαρμόζονται τα ενωσιακά δικαιώματα του καταναλωτή και στις 

περιπτώσεις που παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες, με αντάλλαγμα προσωπικά 

δεδομένα αντί για χρηματικό αντίτιμο. Τέλος, οι καταναλωτές θα πρέπει 

πλέον να ενημερώνονται σαφώς όταν η τιμή μιας προσφοράς που τους 

παρουσιάζεται εξατομικεύεται βάσει αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης 

και κατάρτισης προφίλ συμπεριφοράς καταναλωτή.  

Evangelia Koukoumvri/ Ευαγγελία Κουκουμβρή 
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Ioannis Zachos/ Ιωάννης Ζάχος 


