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CLAIM BEARING ΙNTEREST RATE AFTER SERVICING THE CLAIM PAYMENT ORDER AND IT’S SCALING/
Η ΤΟΚΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ
The method of calculating the interest on a claim is provided by Article 346 of the Greek
Civil Code, as revised under Law 4055/2012. On the basis of this, the debtor is obliged
to pay legal interest (default interest) on the debts due to the lender having served a
claim against him or to the execution of the order for payment of the debt arrears. The
rate of litigious interest is two (2) percentage points higher than the default interest.
This obligation exists irrespective of the default or fault of the debtor. Its prerequisite
is that the nature of the claim is awarding, so as to oblige the debtor to pay the claim,
and not just recognize the existence of a debt. Finally, as from the publication of the
final decision awarding a financial debt with interest or rejecting an objection to the
order for payment, the percentage of the interest-based interest is set out three (3)
percentage points higher than the default interest. This surcharge does not apply
unless a final decision is appealed against. With this more strict ruling, this new
arrangement aims to put more pressure on the debtor to recognize the claim or to
resolve the dispute out of court.
Ελληνική απόδοση:
Ο τρόπος υπολογισμού της τοκοφορίας μίας επίδικης απαίτησης ρυθμίζεται στο
ελληνικό δίκαιο από το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα, όπως αυτό αναθεωρήθηκε
βάσει του Ν. 4055/2012. Βάσει αυτού, επί χρηματικών χρεών, προβλέπεται
υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή νόμιμων τόκων (τόκων επιδικίας) από
την επίδοση της αγωγής που ασκεί ο δανειστής εναντίον του ή από την επίδοση
της διαταγής πληρωμής για το ληξιπρόθεσμο χρέος. Το ποσοστό του τόκου
επιδικίας είναι δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες ανώτερο του τόκου υπερημερίας. Η
υποχρέωση αυτή υπάρχει ανεξάρτητα από υπερημερία ή υπαιτιότητα του
οφειλέτη. Απαραίτητη προϋπόθεσή της είναι ο χαρακτήρας της αγωγής να είναι
καταψηφιστικός, ώστε να υποχρεώσει τον οφειλέτη να καταβάλει την απαίτηση,
και όχι αναγνωριστικός. Τέλος, από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης που
επιδικάζει εντόκως χρηματική οφειλή ή απορρίπτει ανακοπή κατά της διαταγής
πληρωμής το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες
ανώτερο του τόκου υπερημερίας. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει εάν δεν ασκηθεί
ένδικο μέσο κατά της οριστικής απόφασης. Με την αυστηροποίηση αυτή η νέα
ρύθμιση αποβλέπει στην μεγαλύτερη πίεση προς τον οφειλέτη για αναγνώριση
της απαίτησης ή για εξώδικη επίλυση της διαφοράς.
Gerasimos Chrysikos / Γεράσιμος Χρυσικός
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VESSEL DELIVERY: THE EGG or THE CHICKEN? /
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΛΟΙΟΥ: ΤΟ ΑΥΓΟ ή Η ΚΟΤΑ;
A usual “dispute” when delivery of a vessel is about to happen, is how the procedure
will be triggered. The Sellers side, Owners and Bank, wish to see the sale funds in the
Sellers account to discharge the mortgage and allow transfer to proceed. The Buyers
side, understandably, wishes exactly the opposite: They wish to confirm that vessel is
free from encumbrances to release the purchase price and receive ownership.
It is obvious that none of the two can occur 100%, and that a compromise in the wills
of the parties should take place. Further, it is obvious that a number of actions is
expected, which, for the sake of good order, should be deemed to occur
simultaneously, even if practically one presupposes the other. Such actions are
discharge of existing mortgage, transfer of purchase funds, deletion from the current
registry and registration to the new one, recording of the new mortgage etc.
A possible compromise is that funds are sent in suspense mode at Buyers name in
Sellers bank, along with irrevocable release instructions that they will be released upon
release of free of encumbrances certificate. In such case, Sellers bank is at comfort to
discharge the mortgage, knowing that they will receive purchase finds immediately
thereafter, without the delay that could be experienced in case the funds are remitted
at time of discharge from another account through New York.
Ελληνική απόδοση:
Μια συνήθης «διαφωνία» σε μια παράδοση πλοίου είναι το πώς αυτή η διαδικασία
να ξεκινήσει. Η πλευρά των Πωλητών, Πλοιοκτήτες και Τράπεζα, επιθυμεί να δει
τα χρήματα στο λογαριασμό των Πωλητών ώστε να εξαλείψει την υποθήκη και να
επιτρέψει στη μεταβίβαση να προχωρήσει. Η πλευρά των Αγοραστών,
δικαιολογημένα, επιθυμεί το ακριβώς αντίθετο: Θέλουν να επιβεβαιώσουν ότι το
πλοίο τυγχάνει ελεύθερο βαρών ώστε να αποδεσμεύσουν το τίμημα και
αποκτήσουν κυριότητα.
Είναι φανερό πως τίποτα από τα δύο δε μπορεί να λειτουργήσει 100% και ότι μια
συνισταμένη των αποκλινουσών βουλήσεων των μερών θα πρέπει να χωρήσει.
Περαιτέρω, είναι σαφές πως ένας αριθμός ενεργειών αναμένεται, οι οποίες, για το
καλώς έχειν θα πρέπει να θεωρηθεί πως συμβαίνουν ταυτόχρονα, έστω και αν
πρακτικά η μια προϋποθέτει την άλλη. Τέτοιες ενέργειες είναι η εξάλειψη της
υπάρχουσας υποθήκης, η μεταφορά του τιμήματος, η διαγραφή του πλοίου από
νηολόγιο και η νηολόγησή του στο νέο, η εγγραφή της νέας υποθήκης κοκ.
Ένας πιθανός συμβιβασμός είναι ότι τα ποσά μεταφέρονται στην τράπεζα των
πωλητών στο όνομα των αγοραστών, με ανέκκλητες οδηγίες αποδέσμευσής τους
μόλις εμφανιστεί το πιστοποιητικό ελεύθερου βαρών του Πλοίου. Σε τέτοια
περίπτωση, η Τράπεζα των πωλητών μπορεί να εξαλείψει την υποθήκη,
γνωρίζοντας πως θα εισπράξει το τίμημα αμέσως μετά, δίχως την καθυστέρηση
που μπορεί να υπάρξει όταν τα ποσά μεταφέρονται την ώρα της εξάλειψης από
άλλο λογαριασμό μέσω Νέας Υόρκης.
Manolis Eglezos/Μανώλης Εγγλέζος
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LIABILITY OF THE BOD MEMBERS ΙΝ Α S.A /
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε.
The fresh law 4548/2018 (regarding Societes Anonymes) which applies as of 01.01.2019,
amends -inter alia- the provision with respect to the liability of the members of the
Board of Directors of a societe anonyme. Pursuant to the Explanatory Memorandum,
with respect to the pertinent provision, the General Assembly of the Shareholders does
not discharge the members of the Board of Directors of any liability. The General
Assembly approves the overall management that has taken place, i.e. the corporate
governance in general, during the respective financial year, and not each and every
action or omission which may have caused damage to the company.
Hence, in the light of the fresh provisions, the liability of the members of the Board of
Directors remains but in the proceedings for damages to the company, on account of
the liability of the members, the approval of the overall management, if granted, shall
be taken into account.
Ελληνική απόδοση:
O νέος Ν. 4548/2018 (περί Ανωνύμων Εταιρειών), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από
01.01.2019, τροποποιεί -μεταξύ άλλων- την πρόβλεψη περί ευθύνης των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας. Σύμφωνα με την Αιτιολογική
Έκθεση του νόμου, αναφορικά με την οικεία διάταξη, η Γενική Συνέλευση δεν
«απαλλάσσει» το Διοικητικό Συμβούλιο «από πάσης ευθύνης», αλλά εγκρίνει τη
συνολική διαχείριση, δηλαδή τη διακυβέρνηση της εταιρείας γενικά, για την οικεία
χρήση, όχι όμως και επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις που έχουν τυχόν βλάψει την
εταιρεία.
Συνεπώς, υπό το πρίσμα της νέας διάταξης, η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου
παραμένει ακέραια, ορίζεται όμως ότι σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης για το
ζήτημα της ευθύνης, η τυχόν έγκριση της συνολικής διαχείρισης, εφόσον δόθηκε,
θα συνεκτιμηθεί.
Giovanna Skorda/ Τζοβάννα Σκορδά
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ATTORNEY’S DUTY IN CONFIDENTIALITY/
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Trust between attorneys and clients is of utmost importance while handling a case. The
abstract meaning of trust is clarified in Attorneys’ Code (articles 5 and 38) and in the
Code of Professional Conduct (article 36) as duty of confidentiality. The duration of
confidentiality is not certain, but the Attorneys’ Code provides that same should exist
“during assignment and execution of mandate”, while the Code Of Professional
Conduct expands same by providing that confidentiality is essential “not only during,
but also after termination or revocation of mandate, even following client’s death”. The
starting point of confidentiality is not defined in the law, but it is obviously connected
with the appointment. When appointment starts to exist is also not clear. However,
appointment includes the communications between client and lawyer before
conclusion of the appointment, even though it is argued that in criminal cases same
applies in a more narrow manner.
Ελληνική απόδοση:
Η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του δικηγόρου και του εντολέα του
για το χειρισμό μιας νομικής υπόθεσης του τελευταίου προϋποθέτει την ύπαρξη
εμπιστοσύνης. Ο Κώδικας Δικηγόρων (άρθρα 5 και 38) και ο Κώδικας Δεοντολογίας
(άρθρο 36) εξειδικεύουν την αφηρημένη έννοια της εμπιστοσύνης με το καθήκον
απορρήτου και εχεμύθειας. Για τη χρονική διάρκεια της εχεμύθειας ο Κώδικας
Δικηγόρων ορίζει ότι αυτή απαιτείται «κατά την ανάθεση και την εκτέλεση της
εντολής», ενώ ο Κώδικας Δεοντολογίας τη διευρύνει «όχι μόνο κατά τη διάρκεια,
αλλά και μετά την περαίωση της υποθέσεως ή την ανάκλησης της εντολής από
τον πελάτη του, ακόμα και μετά τον θάνατο του πελάτη του». Το χρονικό σημείο
έναρξης της υποχρέωσης εχεμύθειας δεν καθορίζεται με ακρίβεια στο νόμο, είναι
σαφές όμως ότι σχετίζεται με τον χρόνο ανάθεσης της εντολής, ο οποίος επίσης
δεν είναι ορισμένος. Στο χρόνο ανάθεσης της εντολής συμπεριλαμβάνεται πάντως
και το προκαταρκτικό στάδιο της επικοινωνίας του εντολέα με το δικηγόρο προς
διερεύνηση της δυνατότητας ανάθεσης ή μη μιας υπόθεσης, αν και έχει
υποστηριχθεί πιο περιορισμένο εύρος σε ποινικές υποθέσεις.
`

Εirini Lenti / Eιρήνη Λέντη
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THE DECLARATION OF ARTICLE 32, PAR. 2 OF CPRC - HOTELS/
Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΚΕΔΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Pursuant to article 32, par. 2 of the Code of Public Revenue Collection, in case that rents
have been paid in advance or assigned, the tenants or sub-tenants must submit a
declaration to the competent Tax Office before the imposition of seizure and provide a
document certifying this declaration. The impact of such declaration is significant as,
pursuant to Article 33 of the Code of Public Revenue Collection, where a seizure is
imposed but the declaration has not been submitted or it has but not in time or does
not have the form prescribed in Art. 32, the third party will be considered as the debtor
of the amount for which the seizure has been made.
This declaration must also be submitted in the case of hotel contracts. These are lease
agreements concerning hotel rooms that can be concluded either directly by the
interested customers alone or via travel agents. They share similar attributes with lease
agreements, work contracts, service and sale agreements but since the element of lease
agreements dominates, they are subject to the provisions of the Civil Code for lease
agreements. Therefore, article 32, par. 2 of the applies also in the case of advance
payment or assignment of rents of hotel contracts.
Ελληνική Απόδοση:
Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ),
στην περίπτωση που έχουν προκαταβολικά εξοφληθεί ή εκχωρηθεί μισθώματα, οι
μισθωτές ή υπομισθωτές πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στην Εφορία πριν την
επιβολή της κατασχέσεως και να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση. Η σημασία της
δήλωσης είναι μεγάλη, καθώς στην περίπτωση που επιβληθεί κατάσχεση,
σύμφωνα με το άρθρο 33 ΚΕΔΕ, αν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί μεν,
αλλά εκπρόθεσμα ή όχι κατά τον τύπο που ορίζεται στο άρθρ. 32, λογίζεται ως
οφειλέτης της ποσότητας, για την οποία έγινε η κατάσχεση.
Η σχετική δήλωση πρέπει να υποβάλλεται και στην περίπτωση ξενοδοχειακών
συμβάσεων. Πρόκειται για μισθώσεις δωματίων ενός ξενοδοχειακού καταλύματος
που μπορεί να γίνουν είτε απ’ ευθείας από τους ενδιαφερόμενους πελάτες είτε
από ταξιδιωτικά γραφεία. Περιέχουν στοιχεία μίσθωσης πράγματος, σύμβασης
έργου, παροχής υπηρεσιών και πώλησης και επειδή το στοιχείο της μίσθωσης
πράγματος προέχει, διέπονται από τις διατάξεις του ΑΚ για τη μίσθωση
πράγματος. Συνεπώς, το άρθρο 32 παρ. 2 ΚΕΔΕ έχει εφαρμογή και στην περίπτωση
προκαταβολικής εξοφλήσεως ή εκχωρήσεων μισθωμάτων ξενοδοχειακών
συμβάσεων.
Christina Spyratou Livieratou/ Χριστίνα Σπυράτου Λιβιεράτου
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PORT FEES: TAX DECLASSIFICATION/
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ: ΑΡΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Pursuant to Law 2399/ 1996, every passenger embarking or disembarking from a ship
is subject to a special port usage due in favor of the management and exploitation
operators of the ports of embarkation and disembarkation. The fee shall be used
exclusively for the execution, maintenance and improvement of port constructions and
facilities. Port dues are public revenue. State authorities are required to provide all
necessary information at their disposal for controlling the collection of the passenger
tax at the request of the relevant public bodies, namely Port Authorities SA (former
Harbor Funds).
Among the States authorities are also the Public Financial Services (PFS), which are
obliged to provide the absolutely necessary tax data of enterprises in order to ascertain
the regular certification, collection and reimbursement of the special passenger tax by
the company. Thus, this is an exemption from the fiscal confidentiality provided in Art.
85 CL 2238/1994 CODE OF INCOME TAX, considering the need to ensure the existence
of this special fee. (Opinion of the Legal Council of State 509/2008)
Ελληνική απόδοση:
Σύμφωνα με το Ν. 2399/ 1996 σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται
από πλοίο επιβάλλεται ειδικό ανταποδοτικό τέλος χρήσεως λιμένα υπέρ των
φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων επιβίβασης και αποβίβασης.
Το τέλος αναλώνεται αποκλειστικά για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση
των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων. Τα λιμενικά τέλη αποτελούν δημόσια
έσοδα. Οι υπηρεσίες του Κράτους οφείλουν να παρέχουν κάθε αναγκαίο στοιχείο
που έχουν στη διάθεσή τους προς έλεγχο της είσπραξης του τέλους επιβατών
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων δημόσιων φορέων, ήτοι των Οργανισμών
Λιμένος Α.Ε. (πρώην Λιμενικών Ταμείων).
Μεταξύ των υπηρεσιών του Κράτους συμπεριλαμβάνονται και οι Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), οι οποίες υποχρεούνται όπως παρέχουν τα
απολύτως απαραίτητα φορολογικά στοιχεία επιχειρήσεων προκειμένου να
διαπιστωθεί η κανονική βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση του ειδικού τέλους
επιβατών από την επιχείρηση. Συντρέχει δηλαδή περίπτωση εξαίρεσης από το
φορολογικό απόρρητο που προβλέπεται στο αρ. 85 ΚΝ 2238/1994 ΚΩΔΙΚΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ερειδόμενη στην ανάγκη διασφάλισης της
ύπαρξης του ειδικού αυτού τέλους. (Γνωμ. Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
509/2008)
Vasiliki Pappa/Βασιλική Παππά
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COLLISION CONVENTION 1910 AND MASS
(Maritime Autonomous Surface Ships)/
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1910 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ
Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) are unmanned vessels capable of fully
operating at all times with little or no physical human intervention. They are usually
programmed and controlled electronically but they are also capable of being navigated
physically in emergency situations. Despite the fact that MASS do fall into the
definition of Ship used in the Collision Convention 1910, there are some difficulties in
applying the convention to MASS, regarding the fault of the vessel during navigation.
The Collision Convention 1910 was based on the fact that there is a master on board,
responsible for the navigation of the ship and capable of interfering and execute any
operation necessary to prevent collision. In the absence of a master the liability for any
fault during navigation that led to collision must be sought among the operators that
program or radio guide the ship. The courts have not yet resolved this issue. In any
case, the shipowner is still liable for any collision damage that was caused by his
servants on who he entrusted the safe navigation and operation of the MASS.
Ελληνική απόδοση:
Τα Αυτοματοποιημένα πλοία αποτελούν μη επανδρωμένα πλοία ικανά να
λειτουργήσουν πλήρως, με μερική ή καθόλου ανθρώπινη συνεισφορά. Κατά
κανόνα, ελέγχονται και προγραμματίζονται

από ειδικά προγράμματα ή

χειριστήρια εδάφους, ενώ δεν αποκλείεται και η πλοήγησή τους από φυσικό
πρόσωπο σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Παρ’ όλο που τα αυτοματοποιημένα
πλοία εντάσσονται στην έννοια του πλοίου κατά την Σύμβαση περί Συγκρούσεων
του 1910, προκύπτουν δυσχέρειες στην εφαρμογή της αναφορικά με την ευθύνη
του πλοίου για πταίσματα κατά την πλοήγηση. Η Σύμβαση περί Συγκρούσεων,
έχει στηριχθεί στην παραδοχή ότι για την πλοήγηση του πλοίου είναι υπεύθυνος
ο πλοίαρχος, ο οποίος θα βρίσκεται στο πλοίο και θα είναι ικανός να παρέμβει και
να εκτελέσει κάθε απαιτούμενο χειρισμό προς αποφυγή συγκρούσεων. Εν
απουσία του πλοιάρχου η ευθύνη για πταίσμα κατά την πλοήγηση που οδήγησε
σε σύγκρουση θα πρέπει να αναζητηθεί στο πρόσωπο των χειριστών που είτε
προγραμματίζουν είτε τηλεκατευθύνουν το πλοίο εξ αποστάσεως. Το ζήτημα δεν
έχει ακόμη διευθετηθεί νομολογιακά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο πλοιοκτήτης
εξακολουθεί να ευθύνεται για ζημιές λόγω σύγκρουσης, που προέκυψαν λόγω
πταίσματος των προστηθέντων του, στους οποίους ανέθεσε τον χειρισμό και την
ασφαλή πλοήγηση του αυτοματοποιημένου πλοίου.

Maria Kallivretaki/ Μαρία Καλλιβρετάκη
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CONVERSION FROM A CUSTODIAL SENTENCE TO A FINANCIAL
PENALTY/
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ
According to article 82 of the Greek Criminal Code the custodial sentence which is up
to five years can be converted into a financial penalty by the Court. The conversion rate
varies from 5 to 100 Euros per custodial day or day of imprisonment. For the
calculation of the above – mentioned sum one should take into consideration the
personal and financial situation of the sentenced. The total amount is a lump sum
payment, nevertheless there is possibility to pay in installments either ex-officio or after
a request made by the sentenced person in cases, where there is a substantive change
of the circumstances of his personal and financial situation. This request should be
addressed to the same court that issued the judgment with the requirement to pay the
judicial expenses or in case of inability to cover such expenses, with the requirement to
get the relevant certificate from his personal tax office. Together with the request, one
should also submit his authorization for: i. the submission of the request, ii. his legal
representation at the court hearing and iii. his waiver from the subpoena and its
deadline, as well as a copy of the relevant judgment.
Ελληνική απόδοση:
Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 82 ΠΚ η στερητική της ελευθερίας ποινή που
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη μπορεί να μετατραπεί από το δικαστήριο σε
χρηματική. Το ποσό της μετατροπής κυμαίνεται από πέντε έως εκατό ευρώ για
κάθε ημέρα κράτησης ή φυλάκισης. Για τον υπολογισμό του παραπάνω ποσού
λαμβάνεται υπόψιν η προσωπική και οικονομική κατάσταση του δράστη. Το
συνολικό ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα δοσοποίησής
του είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αίτησης του ίδιου του καταδικασθέντα στην
περίπτωση που επέρχεται ουσιώδης αλλαγή των όρων της προσωπικής και
οικονομικής κατάστασής του. Η αίτηση αυτή απευθύνεται στο ίδιο δικαστήριο που
εξέδωσε την ποινή και απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της είναι η
καταβολή των δικαστικών εξόδων από εκείνον που καταδικάστηκε ή σε
περίπτωση σχετικής αδυναμίας, βεβαίωση αυτών στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο
καταδικασθείς. Μαζί με την αίτηση απαραίτητη είναι η υποβολή εξουσιοδότησης
για i. την κατάθεση της αίτησης, ii. την εκπροσώπηση στο ακροατήριο και iii. την
παραίτηση από την κλήτευση και τις προθεσμίες αυτής, καθώς και αντίγραφο της
σχετικής απόφασης.
Varvara Emmanoulidou/ Βαρβάρα Εμμανουηλίδου
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