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YACHTS MANNING/ 

 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

Yachts with a total length of up to twenty-four (24) meters are permitted to be 

chartered out without a captain or crew. Such yachts are governed by a skipper, 

who shall be hired by the owner and deemed to be a servant thereof, as provided 

specifically in the charter party. Registered seafarers being recruited to such 

yachts shall be insured exclusively in Seamen’s Insurance Fund (NAT). 

Unregistered seafarers are still insured in accordance with art. 16 para. 6 of 

L.3232/2004. 

Companies which own or manage such yachts may transfer members of 

permanent or auxiliary staff to another yacht only if there is a joint management 

company of the International Safety Management (ISM) Code and a written 

management contract between the two shipowners. 

Ελληνική απόδοση:  

Πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα 

επιτρέπεται να εκναυλώνονται, χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και 

πλήρωμα. Τη διακυβέρνηση αυτών αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος 

προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή και θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως 

ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο. Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί 

που προσλαμβάνονται σε τέτοια πλοία αναψυχής ασφαλίζονται 

αποκλειστικά στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.). Οι μη 

απογεγραμμένοι ναυτικοί εξακολουθούν να ασφαλίζονται, σύμφωνα με το 

αρ. 16 παρ. 6 του Ν. 3232/2004. 

Εταιρείες που έχουν στην ιδιοκτησία ή διαχείρισή τους πλοίο αναψυχής, 

δύνανται να μεταθέτουν άτομα της οργανικής σύνθεσης ή βοηθητικού 

προσωπικού σε άλλο πλοίο αναψυχής μόνο αν υπάρχει κοινή διαχειρίστρια 

εταιρεία του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και σχετική γραπτή 

σύμβαση διαχείρισης μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιρειών των δύο πλοίων. 

Ioannis Zachos / Ιωάννης Ζάχος 
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GDPR_WEBSITES COMPLIANCE/ 

ΓΚΠΔ/ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

Greek Data Protection Authority has issued a circular inviting entities operating 

websites to comply with GDPR, underscoring that much has yet to be done in that 

field. 

Indicatively, lack of informing the user of trackers even not requiring user’s 

consent, use of Google Analytics without granting to him the choice to accept or 

refuse or even without informing him, informing in general only about trackers, 

existence of “approve” option only and prevention from continuing in the content 

of the page if not opted, option to reject exists at a second or third level requiring 

more clicks than approval, are some bad practices described by the Authority.  

The Authority invited controllers to comply until 25th April 2020. The covid19 

crisis which meanwhile emerged, should not lead controllers to defer corrective 

action, as this can take place (and also be checked) remotely. 

Ελληνική Απόδοση:  

H Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε εγκύκλιο καλώντας τις 

οντότητες που έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδες να συμμορφωθούν με το 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν 

πολλές αποκλίσεις σε αυτό τον τομέα. 

Ενδεικτικά, κάποιες κακές πρακτικές που περιγράφονται από την Αρχή, είναι 

η μη ενημέρωση του χρήστη περί ύπαρξης ιχνηλατών έστω κι αν δεν 

απαιτείται η συναίνεσή του, η χρήση των Αναλύσεων της Google δίχως να 

δίδεται στο χρήστη η επιλογή να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει ή ακόμα 

και δίχως να τον ενημερώνει καθόλου, η γενική μόνο ενημέρωση περί 

ιχνηλατών, η ύπαρξη μόνο επιλογής έγκρισης και η παρεμπόδιση συνέχισης 

στο περιεχόμενο της σελίδας αν δεν επιλεχθεί, η ύπαρξη επιλογής απόρριψης 

σε δεύτερο ή τρίτο επίπεδο, απαιτώντας περισσότερα χτυπήματα παρά η 

αποδοχή. 

Η Αρχή κάλεσε τους υπεύθυνους επεξεργασίας να συμμορφωθούν μέχρι την 

25η Απριλίου 2020. Η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, που στο μεταξύ 

προέκυψε, δε θα πρέπει να οδηγήσει σε μετάθεση της ανάληψης διορθωτικών 

ενεργειών, καθώς αυτό μπορεί να γίνει (και να ελεγχθεί) απομακρυσμένα. 

Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος  
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COVID 19 & LABOUR PROVISIONS/ 

COVID 19 & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 

Employers affected by Corona virus COVID 19 may suspend the employment 

contracts of their entire personnel or part of it, for 45 consecutive and non-revocable 

calendar days. Furthermore, employers affected by COVID 19, and for as long as the 

business is affected by COVID 19, may apply the safe operation employment 

system, which provides: a. an employment period of two (2) weeks minimum -

consecutive or non-consecutive- per month, and b. application to 50% of the 

personnel minimum per week. 

Employers suspending as above the employment contracts of part of their personnel, 

may apply the safe operation employment system for the rest of their employees.  

By way of exception, employers seriously affected by COVID 19 may agree with their 

employees under suspension to work via tele-employment exclusively in order to 

meet temporary business requirements. Such arrangement can apply to 10% 

maximum of the employees under suspension. 

Ελληνική απόδοση:  

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των συνεπειών του 

φαινομένου του κορωνοϊού COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις 

εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για συνεχόμενο 

ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Επίσης, επιχειρήσεις-

εργοδότες, που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις και για όσο χρόνο 

πλήττονται, δύνανται να θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με 

προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, κατά το οποίο: α. με περίοδο αναφοράς το 

μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες, 

συνεχόμενα ή διακεκομμένα και β. ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο 

οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης. 

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες που αναστέλλουν -κατά τα ανωτέρω- 

τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, δύνανται για τους 

υπόλοιπους εργαζομένους να θέσουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με 

προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας. 

Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, δύνανται 

να συμφωνήσουν με τους εργαζομένους τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 

τελούν σε αναστολή, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για 

πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Για την κάλυψη των πρόσκαιρων αυτών 

αναγκών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 10% των 

εργαζομένων που τελούν σε αναστολή. 

Giovanna Skorda/ Τζοβάννα Σκορδά 
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TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT OF INDEFINITE 

DURATION/ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

The termination of an employment contract of indefinite duration is an employer’s 

right which is exercised in the form of a unilateral unjustified legal act. Such 

termination is valid when it is done in writing and the full legal compensation is 

paid. The nullity of the termination may be due either to non-compliance with the 

above conditions (written form and payment of full compensation), or to the abusive 

exercise of the employer's right (Article 281 of the Civil Code), namely when the 

termination was made in excess of the limits imposed by good faith or good morals 

or the social or economic purpose of the right. The termination of the employment 

contract by the employer is invalid, as abusive, when it is prompted by base motives 

that do not serve the purpose of the right, as happens where the termination is due to 

empathy, hatred or enmity or for reasons of revenge, as a result of a previous legal 

but disliked to employer behavior of the employee. Such termination is also invalid, 

as abusive, when it is done for technical and financial reasons (ie for the 

reorganization of the employer's business which makes the staff reduction necessary) 

if these reasons are pretentious and actually conceal hatred, empathy or malice or 

when they are real, but no dismissed workers have been selected based on objective 

(business or social) criteria. 

Ελληνική Απόδοση:  

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, που αποτελεί δικαίωμα 

του εργοδότη το οποίο ασκείται με τη μορφή της μονομερούς αναιτιώδους 

δικαιοπραξίας, θεωρείται έγκυρη όταν γίνει εγγράφως και καταβληθεί πλήρης η 

νόμιμη αποζημίωση. Η ακυρότητα της καταγγελίας μπορεί να οφείλεται είτε στη 

μη τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων (έγγραφο και καταβολή πλήρους 

αποζημιώσεως), είτε στην καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη 

(άρθρο 281 ΑΚ) δηλαδή όταν η καταγγελία έγινε καθ’ υπέρβαση των ορίων που 

επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός 

του δικαιώματος. Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι 

άκυρη, ως καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν 

εξυπηρετούν τον σκοπό του δικαιώματος, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που 

η καταγγελία οφείλεται σε εμπάθεια, μίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως, 

συνεπεία προηγηθείσας νόμιμης, αλλά μη αρεστής στον εργοδότη συμπεριφοράς 

του εργαζομένου, ή όταν γίνεται για οικονομοτεχνικούς λόγους, δηλαδή για την 

αναδιοργάνωση της επιχειρήσεως του εργοδότη που καθιστά αναγκαία τη 

μείωση του προσωπικού, εφόσον οι λόγοι αυτοί είναι προσχηματικοί και 

υποκρύπτουν πράγματι μίσος, εμπάθεια ή κακοβουλία ή όταν είναι πραγματικοί, 

αλλά δεν έγινε επιλογή των απολυομένων με αντικειμενικά (υπηρεσιακά ή 

κοινωνικά) κριτήρια.  

Marianna Teneke/ Μαριάννα Τενεκέ  
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                        PECUNIARY LIABILITY IN FOREIGN CURRENCY/ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 

From the combination of the provisions of articles 291 of the Civil Code and 6 par. 

1 of the Law 5422/1932, which is still valid after the introduction of the Civil Code 

(article 20 of the Introduction Law of the Civil Code), on pecuniary liability in 

foreign currency payable in Greece, the debtor is obliged to pay it and the lender 

is entitled to claim it only in euros, with its exchange rate (euro) to the foreign 

currency on the day of repayment. These provisions, which require a contractual 

debt valid in foreign currency, apply to claims arising from contractual liability. 

On the other hand, as regards torts which are under Greek substantive law, 

compensation from foreign currency to be incurred (to recover the damage) is 

expressed only in euros, at the rate applicable at the time of the induction of the 

loss, and in the event that this (damage) has not been compensated, the exchange 

rate to be considered is the one at the time of the first hearing of the action. 

Ελληνική απόδοση: 

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 291 ΑΚ και 6 παρ. 1 Ν. 

5422/1932, που εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εισαγωγή του Αστικού 

Κώδικα (άρθρο 20 ΕισΝΑΚ), επί χρηματικής οφειλής σε αλλοδαπό νόμισμα 

πληρωτέας στην Ελλάδα, ο οφειλέτης υποχρεούται να την καταβάλει και ο 

δανειστής δικαιούται να την ζητήσει μόνο σε ευρώ, με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία αυτού (ευρώ) προς το αλλοδαπό νόμισμα κατά την ημέρα 

εξοφλήσεως. Οι διατάξεις αυτές, που προϋποθέτουν έγκυρη σε ξένο νόμισμα 

συμβατική οφειλή, εφαρμόζονται στις αποζημιωτικές από ενδοσυμβατική 

ευθύνη αξιώσεις. Αντιθέτως, επί διεπόμενων από το ελληνικό ουσιαστικό 

δίκαιο αξιώσεων από αδικοπραξία, η αποζημίωση από τη γενόμενη (προς 

αποκατάσταση της ζημίας) δαπάνη αλλοδαπού νομίσματος είναι εκφραστέα 

μόνο σε ευρώ, κατά την ισοτιμία που ίσχυε στο χρόνο επαγωγής της ζημίας, 

σε περίπτωση δε που δεν έχει αποκατασταθεί αυτή (ζημία), κρίσιμος χρόνος 

της ισοτιμίας είναι ο της πρώτης συζήτησης της αγωγής στο ακροατήριο. 

Gerasimos Chrysikos/ Γεράσιμος Χρυσικός 
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GDPR- A FINE WAS IMPOSED TO DEI FOR INFRINGEMENT OF THE RIGHT 

OF ACCESS / 

ΓΚΠΔ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗ Δ.Ε.Η. ΓΙΑ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Τhe Greek Personal Data Protection Authority imposed to Greek Public Power 

Corporation (DEI S.A.) an administrative fine of 5.000€ for infringement of the 

Right of Access by the data subject of GDPR, according to its decision no 2/2020. 

According to art. 12 par. 3,4 of GDPR the controller is obliged to provide 

information, pursuant to art. 15 to 22 of GDPR, at request of the data subject, 

within a month from the receipt of the request. If the controller does not take 

action on the request of the data subject, the controller shall inform the data 

subject the latest within one month from the receipt of the request, of the reasons 

for not taking action and on the possibility of lodging a complaint with the Greek 

Personal Data Protection Authority and seeking a judicial remedy. 

In this case, the complainant requested copies of her natural and electronic 

communication with DEI. DEI, as controller, did not answer to the complainant 

within a month from the receipt of the request and did not inform on the inability 

to respond, together with the reasons of the delay. However, DEI requested 

further extension of the time limit. 

Ελληνική Απόδοση: 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αριθ. 

2/2020 απόφασή της επέβαλε στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. 

Α.Ε.) διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€, για τη μη ικανοποίηση δικαιώματος 

πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων του ΓΚΠΔ. 

Σύμφωνα με το αρθ. 12 παρ. 3, 4 του ΓΚΠΔ ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

υποχρεούται να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες 

κατόπιν αιτήματός του, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22, εντός μηνός από την 

παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 

ενεργήσει επί του αιτήματος υποχρεούται να ενημερώνει το υποκείμενο των 

δεδομένων, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους 

για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας 

στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άσκησης 

δικαστικής προσφυγής.  

Στη προκείμενη περίπτωση η καταγγέλλουσα ζήτησε αντίγραφο της φυσικής 

και ηλεκτρονικής επικοινωνίας της με τη ΔΕΗ, η οποία ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας δεν απάντησε στην καταγγέλλουσα εντός μηνός από την 

παραλαβή του αιτήματος και δεν ενημέρωσε για την αδυναμία απάντησης, 

καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης, ζητώντας περαιτέρω παράταση 

της προθεσμίας.  

Maria G. Lachana/ Μαρία Γ. Λαχανά 
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THE NEW LEGAL REGIME OF L. 4679/2020 ON TRADEMARKS/ 

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ Ν. 4679/2020 ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΤΩΝ 

Law 4679/2020 on trademarks (Government Gazette A’ 71/20-3-2020) which was 

recently published, incorporates the provisions of Directive (EU) 2015/2436 and 

abolishes the previous legal regime of Articles 121-182 of L. 4072/2012, introducing 

important amendments. 

One of the most important modifications of the new Law is the abolition of the 

condition that every trademark shall be capable of «being graphically represented» in 

order to be registered. There is explicit provision for inter alia audible trademark, 

location trademark as well as trademark with three-dimensional shape, whilst the 

possibility to register a “certification trademark” is, also, introduced. 

In addition, according to the fresh law provisions, proof of legitimate interest is no 

longer a prerequisite in order to file a notice of opposition to a decision accepting a 

trademark registration, in cases where such notice is based on absolute grounds. 

Last but not least, the new legal framework introduces the possibility of mediation in 

disputes between individuals before the Administrative Trademark Committee, 

which can be also attained through teleconference where physical presence of all 

parties and the mediator is not possible. 

Ελληνική απόδοση:  

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 71/20.3.2020) 

ο Νόμος 4679/2020 περί Εμπορικών σημάτων, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 

(ΕΕ) 2015/2436 και καταργεί το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο των άρθρων 121 

έως 182 του Ν. 4072/2012, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές. 

Από τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοθετικό καθεστώς είναι 

ότι πλέον δεν απαιτείται το προς καταχώριση σήμα να είναι «επιδεκτικό 

γραφικής παράστασης». Μάλιστα, υπάρχει ρητή πρόβλεψη μεταξύ άλλων για 

ηχητικό σήμα, σήμα θέσης καθώς και σήμα τρισδιάστατου σχήματος ενώ 

προβλέπεται η δυνατότητα καταχώρισης  «σήματος πιστοποίησης».  

Επιπρόσθετα, οι νέες διατάξεις δεν ορίζουν την ύπαρξη έννομου συμφέροντος ως 

προϋπόθεση άσκησης ανακοπής κατά απόφασης που δέχεται δήλωση κατάθεσης 

σήματος, στην περίπτωση που η ανακοπή βασίζεται σε απόλυτο λόγο 

απαραδέκτου. 

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η πρόβλεψη δυνατότητας διαμεσολάβησης σε 

διαφορές μεταξύ ιδιωτών που εκκρεμούν ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής 

Σημάτων, η οποία μάλιστα μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σε περίπτωση 

που είναι αδύνατη η φυσική παρουσία των μερών και του διαμεσολαβητή. 

Christina Spyratou Livieratou/ Χριστίνα Σπυράτου Λιβιεράτου 
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ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ/  

LIABILITY IN NEGOTIATIONS 

The stage of negotiations occurs from the expression of interest to enter into each 

contract, until the moment it is actually, either conducted or cancelled. In case of 

cancellation, same is possible to be considered as a breach of good faith and fair-

trade practice if the parties have agreed on every point and the only outstanding 

action is the execution of the contract. The same applies when the party 

proceeding with cancellation, has previously provided clear assurances that it 

shall proceed with the conclusion of the contract. In that case, compensation, 

corresponding to the contract’s negative interest is due, namely the damages the 

injured party sustained, because it trusted in good faith that the contract would be 

concluded. On the contrary, the contracts’ interest, namely what the injured party 

would have gained if the contract had actually been concluded, cannot be 

considered as damages and therefore cannot be claimed.  

Ελληνική απόδοση:  

Το στάδιο των διαπραγματεύσεων διαρκεί από την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για την σύναψη της εκάστοτε σύμβασης, μέχρι την στιγμή που αυτή είτε 

συναφθεί, είτε ματαιωθεί. Στην περίπτωση της ματαίωσης, αυτή είναι 

δυνατόν να αντίκειται στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, εάν τα 

μέρη έχουν συμφωνήσει σε όλα τα επιμέρους σημεία και το μόνο που μένει 

είναι η υπογραφή της σύμβασης. Το ίδιο συμβαίνει και όταν το μέρος που 

προβαίνει στην ματαίωση, είχε προηγουμένως δώσει σαφείς διαβεβαιώσεις 

ότι πρόκειται να προχωρήσει με την κατάρτισή της. Στην περίπτωση αυτή 

οφείλεται αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί στο αρνητικό διαφέρον της 

σύμβασης, δηλαδή στη ζημιά που υπέστη ο παθών επειδή πίστεψε καλόπιστα 

ότι επρόκειτο να συναφθεί η σύμβαση. Αντιθέτως, δεν νοείται ως ζημία και 

δεν μπορεί να διεκδικηθεί το διαφέρον εκπλήρωσης, ό,τι δηλαδή θα είχε ο 

παθών εάν τελικά καταρτιζόταν η ματαιωθείσα σύμβαση.  

Maria Kallivretaki/ Μαρία Καλλιβρετάκη 
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GDPR- GUIDELINES CONCERNING SECURITY MEASURES IN RELATION TO 

TELEWORKING/ 

ΓΚΠΔ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Numerous organizations and businesses urge or/ and force their personnel to 

telework due to the measures taken for the prevention of Covid- 19 spread. The 

Greek Personal Data Protection Authority, in order to raise awareness of the public 

about the data protection risks and, at the same time, the relevant obligations arising 

under the General Data Protection Regulation and the Law 4624/2019, issued the 

following guidelines: a)The organization/ business (hereinafter “The body”) should 

set and support certain procedures for teleworking. These procedures should take 

under consideration, for each and every case, the nature and the severity of the risks 

relating to data protection, arising from teleworking, b) the body should adequately 

inform, train and assist the employees to implement those procedures, taking under 

consideration that many users are not familiar with the technologies supporting 

teleworking as well as the relevant risks. To this end, the assigned DPO’ s 

contribution is valuable, c) it shall be noted in particular that the bodies’ obligations 

related to employees’ data protection, gain special importance on teleworking 

because the employee, due to the fact that works from home, has higher expectations 

concerning the protection of his private life. 

Ελληνική απόδοση: 

Πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις προτρέπουν ή/και υποχρεώνουν το 

προσωπικό τους σε τηλεργασία λόγω των μέτρων περιορισμού που έχουν 

επιβληθεί για την αποτροπή εξάπλωσης του COVID-19. H Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού 

αναφορικά με τους κινδύνους που αφορούν την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων αλλά, ταυτόχρονα, και τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον νόμο 4624/2019, εξέδωσε 

τις ακόλουθες Κατευθυντήριες Γραμμές: α) Ο οργανισμός/επιχείρηση (εφεξής, 

φορέας) οφείλει να ορίσει και να υποστηρίξει συγκεκριμένες διαδικασίες για την 

τηλεργασία. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, για την κάθε 

περίπτωση, τη φύση και τη σοβαρότητα των κινδύνων ως προς την προστασία 

προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι απορρέουν από την εξ αποστάσεως εργασία, 

β) Ο φορέας οφείλει να ενημερώνει επαρκώς, να εκπαιδεύει και να συνδράμει 

τους εργαζομένους του στην εφαρμογή των διαδικασιών αυτών, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι πολλοί χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες που 

υποστηρίζουν την τηλεργασία και τους σχετικούς κινδύνους. Για τον σκοπό αυτό, 

είναι πολύτιμη η συμβολή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) όπου 

έχει ορισθεί, γ) Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι υποχρεώσεις των φορέων 

αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων 

τους αποκτούν ιδιάζουσα βαρύτητα στην περίπτωση της τηλεργασίας διότι ο 
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εργαζόμενος, λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται στο σπίτι του, έχει μεγαλύτερη 

προσδοκία για την προστασία της ιδιωτικής του ζωής. 

Rafaela Kolitsi/ Ραφαέλα Κολίτση 
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Ioannis Zachos/ Ιωάννης Ζάχος 
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