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AMENDMENT OF L. 2251/1994 “CONSUMER PROTECTION”/
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2251/1994 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»
Law 4512/2018 (Government Gazette A 5/17.01.2018) has amended Article 1a of l.
2251/1994, according to which consumer is from now on defined to be as every
natural person that acts for reasons which are not related to his/her commercial,
business, industrial or professional activities.
Following the above amendment, the essential criterion for the characterization of an
individual contracting party as “a consumer” is the satisfaction of his/her personal
consumer needs and his/ her amateur status in relation to the contract. With this
amendment, the pre-existing wider definition of consumer which included every
natural as well as legal person, without limitation as to the persons that performed
transactions for the satisfaction of their non-commercial needs, has been abolished.
That interpretation had been criticized as under that interpretation there was no
person that was not a consumer.
Following the above, Greek Law finally conforms with European legislation and case
law. The above provisions apply to contracts (and renewals of contracts) that take
place as from 17th March 2018.
Ελληνική Απόδοση:
O Νόμος 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5/17.01.2018), τροποποίησε το Άρθρο 1α του ν.
2251/1994, σύμφωνα με το οποίο ως καταναλωτής ορίζεται πλέον κάθε φυσικό
πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική,
επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.
Με την ως άνω τροποποίηση, το ουσιαστικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός
συμβαλλόμενου φυσικού προσώπου ως «καταναλωτή» είναι η κάλυψη των ιδίων
καταναλωτικών αναγκών του και η ερασιτεχνική ιδιότητά με την οποία
συμβάλλεται. Με την τροποποίηση αυτή, εγκαταλείπεται η προγενέστερη
ευρύτατη ερμηνεία του καταναλωτή η οποία περιελάβανε κάθε φυσικό αλλά και
νομικό πρόσωπο χωρίς να περιορίζεται στα πρόσωπα που διενεργούσαν
συναλλαγές για την ικανοποίηση μη επαγγελματικών αναγκών και η οποία
ερμηνεία είχε επικριθεί καθώς με αυτόν τον τρόπο δεν υπήρχε πρόσωπο που να
μην είναι καταναλωτής.
Κατόπιν των ανωτέρω, εναρμονίζεται πιά η ελληνική νομοθεσία με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται για
συμβάσεις (και ανανεώσεις συμβάσεων) που καταρτίζονται από την 17η Μαρτίου
2018 και εφεξής.

Julie Kioleoglou/ Τζούλη Κιολέογλου
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CONTACTLESS TRANSACTIONS - UNPROTECTED DATA?
ΑΝΕΠΑΦΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Data Protection Authority judgment no 48/2018 ruled on the issue of cards enabling
contactless transactions under the light of GDP Regulation, already into force since
25th May. Such contactless function incorporates mechanism to save the transactions
history, which can be read in a contactless mode, and can lead to profiling process,
revealing the client’s consumer habits. Such data are not necessary for the operation
of the credit or debit card in its core function.
Accordingly, retention of such data should not occur without the previous advise to
and consent of the client. If the client objects, deactivation of the contactless function
should be able of taking place, alternatively a new card should be able to be issued
without contactless function. Further, in case the contactless card has incorporated
the ability of retention of transactions history, relevant update to client should take
place and consent should be granted. Client should also be informed that he can
request the suspension of such process at any moment.
In future cases, cards should be provided without activation of above functions,
which should only be enabled following relevant advise to and consent of the client.
Ελληνική απόδοση:
Η απόφαση αρ. 48/2018 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων εξέτασε το ζήτημα
των καρτών που έχουν ενσωματωμένη τη δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών
υπό το πρίσμα του Κανονισμού προστασίας δεδομένων, που ισχύει από 25.5. H
λειτουργία αυτή επιτρέπει την αποθήκευση ιστορικού συναλλαγών, το οποίο
επίσης μπορεί να διαβαστεί ανέπαφα, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία προφίλ
και στην αποκάλυψή των καταναλωτικών συνηθειών του πελάτη. Αυτά τα
δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για την επιτέλεση του κυρίως σκοπού χρήσης της
κάρτας.
Επομένως, η τήρηση τέτοιων δεδομένων δε θα πρέπει να λαμβάνει χώρα δίχως
προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση του πελάτη. Αν αυτός έχει
αντιρρήσεις, θα πρέπει να απενεργοποιείται η ανέπαφη λειτουργία ή να του
χορηγείται νέα κάρτα δίχως την ανέπαφη λειτουργία. Περαιτέρω, αν η ανέπαφη
λειτουργία έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα τήρησης ιστορικού συναλλαγών,
σχετική ενημέρωση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα και να χορηγείται η
συγκατάθεση του πελάτη. Ο τελευταίος θα πρέπει να ενημερώνεται και ότι
μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της επεξεργασίας αυτής ανά πάσα στιγμή.
Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος
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GDPR/ RELIGIOUS COMMUNITY
GDPR/ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
The members of Jehovah's Witnesses' religious community, during “door-to-door”
sermon, collect data such as the name and address of the approached persons, as well
as information regarding their religious beliefs and their family status.
The European Court has recently ruled that albeit the aforementioned activity is
protected by the fundamental right to freedom of conscience and religion (article 10
of the EU Charter of Fundamental Rights), same (activity) does not fall into the
sphere of privacy of the member of this community. Hence, it does not constitute a
merely personal or domestic activity, where data protection legislation does not
apply.
In view of the above, the decision concludes that the processing of personal data
carried out in the context of such activity, should respect the EC legislation regarding
the protection of personal data.
Our law firm participates in a team covering all aspects of GDPR, offering a full-scale support
in GDPR implementation, including DPO services, tailor-made to the needs of each client.
Ελληνική Απόδοση:
Τα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας των μαρτύρων του Ιεχωβά, στο πλαίσιο
του κηρύγματος από πόρτα σε πόρτα, συλλέγουν δεδομένα όπως το όνομα και η
διεύθυνση των προσώπων που προσεγγίζονται, καθώς και πληροφορίες σχετικές
με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και την οικογενειακή τους κατάσταση.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με πρόσφατη απόφασή του, αποφάνθηκε ότι ναι μεν η
ως άνω δραστηριότητα προστατεύεται από το θεμελιώδες δικαίωμα στην
ελευθερία συνείδησης και θρησκείας (άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ), ωστόσο εξέρχεται από την ιδιωτική σφαίρα του μέλους της
θρησκευτικής κοινότητας. Επομένως, δεν πρόκειται περί αποκλειστικά
προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας, στην οποία δεν εφαρμόζεται η εν λόγω
νομοθεσία (περί προστασίας προσωπικών δεδομένων).
Ενόψει των ανωτέρω, η απόφαση καταλήγει στο ότι η επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας τέτοιας
δραστηριότητας, πρέπει και αυτή να σέβεται τους κανόνες της νομοθεσίας της
Ε.Ε. σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η Δικηγορική Εταιρεία μας συμμετέχει σε ένα σχήμα που καλύπτει όλες τις
πτυχές του GDPR, προσφέροντας συνολική κάλυψη στην εφαρμογή του,
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων DPO,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Giovanna Skorda/ Τζοβάννα Σκορδά
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ABOLITION OF ANONYMITY ΙΝ SOCIETE ANONYME/
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/
The recent Law 4548/2018 lays down a new, renewed legislative framework for the
societes anonymes following previous L. 2190/1920. The main change provided by the
new Law is the abolition of the shares issued to the bearer and their replacement from
registered shares as since the publication of the new Law, the Greek societes anonymes
are no longer entitled to issue shares to the bearer. In order the corporations to be
harmonized with the new provisions, the latter provides on one side for the amendment
of the corporations’ Articles of Association within one year from the entry into force of
the Law and on the other side for the conversion process of the bearer shares into
registered ones. To that effect and until the 1st of July 2019, each societe anonyme is
obliged to renounce through the General Commercial Registry (in Greek “GEMI”) the
way the shareholders can lodge their share rights for the issuance of new shares
certificates and the register in the Shareholders’ Book. The individual registered in the
Shareholders’ Book is regarded as a shareholder vis-à-vis the company. The societes
anonymes are obliged to follow the strict timetables, which are set by the new law, with
regard to the conversion of bearer shares to registered ones, whereas on 1st January 2020,
the existing then bearer shares are mandatorily registered.
Ελληνική Απόδοση:

Ο νέος Νόμος 4548/2018 θέτει ένα νέο, ανανεωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις
ανώνυμες εταιρείες μετά το Νόμο 2190/1920. Κύρια αλλαγή που προβλέπεται στο νέο
νόμο είναι η κατάργηση των ανώνυμων μετοχών και η αντικατάστασή τους με
ονομαστικές μετοχές, καθώς από τη δημοσίευση του νέου Νόμου, οι ελληνικές
ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές. Για την
εναρμόνιση των εταιρειών με τις νέες διατάξεις προβλέπεται αφενός η τροποποίηση
του καταστατικού τους μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου και
αφετέρου η διαδικασία μετατροπής των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές. Για το
σκοπό αυτό, έως την 1η Ιουλίου 2019, κάθε ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να
ανακοινώσει μέσω ΓΕΜΗ τον τρόπο αναγγελίας των δικαιωμάτων των μετόχων για
την έκδοση νέων τίτλων και την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Ο εγγεγραμμένος στο
βιβλίο μετόχων θεωρείται ως μέτοχος έναντι της εταιρείας. Οι ανώνυμες εταιρείες
υποχρεούνται να ακολουθήσουν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα, τα οποία τίθενται
από το νέο νόμο, για την μετατροπή των ανώνυμων μετοχών τους σε ονομαστικές,
ενώ

την

1η

Ιανουαρίου

2020

οι

υφιστάμενες

τότε

ανώνυμες

μετοχές

ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά.

Georgia Krithinaki/ Γεωργία Κριθινάκη
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TRANSFER OF EMPLOYEE’S SUMMER VACATION
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

The Supreme Court recently judged that any agreement between the employer and
the employee concerning the transfer of the employee’s summer vacation is null and
void. More specifically, according to the competent court section on labour issues, the
right of annual summer vacation is protected by the Constitution as well as by
international and European legislation. The necessary repose of the employee is of
outmost importance for the employee’s physical and mental health.
As a result, any agreement, to the effect that the days corresponding to the annual
summer vacation that have not been granted to the employee, are being transferred
to the following years, is null and void. On the contrary, the employer is obliged as of
the termination of the year, to pay to the employee the relevant vacation
remuneration augmented by 100%. In any case, the employer’s obligation cannot be
eliminated either by providing extra leave days or by offset.
Ελληνική απόδοση:
Σε πρόσφατη απόφασή του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι είναι άκυρη η συμφωνία
μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για μεταφορά της θερινής άδειας. Ειδικότερα,
σύμφωνα με το εργατικό τμήμα του δικαστηρίου το δικαίωμα στην ετήσια θερινή
άδεια προστατεύεται με διατάξεις του Συντάγματος, όπως επίσης της διεθνούς
και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στόχος είναι η διασφάλιση της απαραίτητης
ανάπαυσης του εργαζομένου και η διατήρηση της σωματικής και ψυχικής του
υγείας.
Συνεπώς, είναι άκυρη η συμφωνία ότι οι ημέρες της ετήσιας θερινής άδειας του
εργαζομένου που δεν του χορηγήθηκαν εντός του έτους κατά το οποίο τις
δικαιούτο μεταφέρονται στα επόμενα έτη. Αντιθέτως, από τη λήξη του
αντίστοιχου έτους ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο τις
αντίστοιχες αποδοχές αδείας, με προσαύξηση 100%. Σε κάθε περίπτωση, η
υποχρέωση του εργοδότη δεν μπορεί να αποσβεσθεί με τη χορήγηση επιπλέον
ημερών άδειας ή με συμψηφισμό.
Eirini Lenti/ Ειρήνη Λέντη

MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL JULY 2018**

6

GOOGLE CASE. ANTI-TRUST LEGISLATION AND DOMINANT POSITION/
ΥΠΟΘΕΣΗ GOOGLE. ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ KAI ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ
ΘΕΣΗ.
Ιn accordance with Article 102 of the TFEU about the abuse of dominant position, the
European Committee issued a decision imposing a fine of 4.34 billion Euros to Google for
illegal practices in relation Android mobile phones, aiming to strengthen the dominant
position of Google’s search engine. Article 102 of the TFEU provides that the abuse by
one or more enterprises of their dominant position within the internal market or a
substantial part of it, it is incompatible with the internal market and it is prohibited, to
the extent that it can effect the commerce among Member States.
Google has exercised three different kinds of practices aiming to establish its dominant
position in general web search. According to the decision those are: 1) Illegal
implementation for Google’s search applications (Google Search) and browser (Google
Chrome). 2) Dependence of illegal payment of sums from the exclusive pre- installment
of the Google Search application. 3) Illegal prevention of development and distribution of
competitive Android operating systems. The Committee’s decision concludes that these
three kinds of abusive behavior are part of Google's general strategy for the
establishment of its dominant position in general web search, in an era in which the
importance of mobile internet is constantly increasing.

Ελληνική Απόδοση:
Σύμφωνα με το αρθ. 102 ΣΛΕΕ για την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας
θέσης εκδόθηκε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβάλλει πρόστιμο ύψους
4,34 δισ. EUR στη Google για παράνομες πρακτικές όσον αφορά τις κινητές συσκευές
Android με σκοπό να ενισχύσει την δεσπόζουσα θέση της μηχανής αναζήτησης της
Google. Το άρθ. 102 ΣΛΕΕ αναφέρει ότι είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
και απαγορεύεται, κατά το μέτρο που δύναται να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ
κρατών μελών, η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις
της δεσπόζουσας θέσης τους εντός της εσωτερικής αγοράς ή σημαντικού τμήματός
της.
Η Google έχει ασκήσει τρία ξεχωριστά είδη πρακτικών, τα οποία είχαν όλα ως στόχο
την εδραίωση της δεσπόζουσας θέσης της στη γενική διαδικτυακή αναζήτηση.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτές είναι: 1) Παράνομη επιβολή δέσμευσης για τις
εφαρμογές αναζήτησης (Google Search) και φυλλομετρητή (Google Chrome) της
Google. 2) Εξάρτηση παράνομων καταβολών ποσών από την αποκλειστική
προεγκατάσταση της εφαρμογής Google Search 3) Παράνομη παρεμπόδιση
ανάπτυξης και διανομής ανταγωνιστικών λειτουργικών συστημάτων Android. Η
απόφαση της Επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτά τα τρία είδη
καταχρηστικής συμπεριφοράς αποτελούν μέρος συνολικής στρατηγικής της Google
για την εδραίωση της δεσπόζουσας θέσης της στη γενική διαδικτυακή αναζήτηση, σε
μια εποχή που η σημασία του κινητού διαδικτύου αυξάνεται συνεχώς.
Maria G. Lachana/ Μαρία Γ. Λαχανά
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CONSTITUTIONAL CHANGES IN THE MINIMUM COMPENSATION LIMIT/
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
By virtue of Decision No 137/2017 of the Country Court of Patras, the provision of
article 23 of Law 2472/1997 for the Personal Data Protection, which provides that the
minimum amount of compensation for non-pecuniary damages for violation of
Personal Data, amounts to 5.869,40€ was judged as unconstitutional. According to the
Court, this provision is contrary to Article 25 of the Constitution, which enshrines the
principle of proportionality, since both the violation of the provisions of personal
data and the nature and gravity of the offense must be taken into account. Therefore,
compensation cannot be extremely disproportionate to the intended benefit of the
respect and protection of human value. However, after the entry into force of
Regulation 2016/679, this provision of Law 2472/1997 does not apply because civil
liability is now governed by Article 82 of the Regulation, which does not authorizes
the legislator to regulate the issue of compensation.
Ελληνική απόδοση:
Με την υπ. αρ 137/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών κρίθηκε ως
αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 23 Ν. 2472/1997 περί Προστασίας
Ατόμου από την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, με την οποία
καθορίζεται ως ελάχιστο όριο αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης για παραβίαση
προσωπικών δεδομένων το ποσό των 5.869,40€. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η
ρύθμιση αυτή αντιβαίνει στο άρθρο 25 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την
αρχή της αναλογικότητας καθώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο η
παραβίαση των διατάξεων των προσωπικών δεδομένων όσο και το είδος και η
βαρύτητα της προσβολής. Επομένως δεν μπορεί η χρηματική ικανοποίηση να
είναι δυσανάλογα επαχθέστερη από την επιδιωκόμενη ωφέλεια του σεβασμού
και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου. Ωστόσο μετά τη θέση σε ισχύ του
Κανονισμού 2016/679, η ως άνω διάταξη του Ν. 2472/1997 δεν ισχύει καθώς η
αστική ευθύνη ρυθμίζεται πλέον στο άρθρο 82 του Κανονισμού, το οποίο δεν
προβλέπει εξουσιοδότηση προς τον αστικό νομοθέτη να ρυθμίσει το ζήτημα της
αποζημίωσης.
Aggeliki Xenou / Αγγελική Ξένου
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