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TRADEMARKS PROTECTION/ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Where a third party produces goods which are labeled making unauthorized use 

of trademarks registered in the name of another party, certain recourses are 

provided.  

One of them, provides that the trademark owner can apply for a Court 

permission to take photos of the products in possession of the violating party, in 

their premises. This is an important tool in the hands of the trademark owner, as 

it assists establishing violation.  

Given the sensitive nature of above, the Court can grant such permission without 

inviting the violating party to the hearing of the application. Such arrangement 

can prevent the violating party from assuming action to hide/dispose of products 

labeled without authority and provide proof of violation beyond doubt. 

Ελληνική Απόδοση: 

Όταν κάποιος παράγει προϊόντα στα οποία επιθέτει κατοχυρωμένο σήμα 

που ανήκει σε άλλον, προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας του 

ιδιοκτήτη του σήματος.  

Ένα εξ αυτών δίνει τη δυνατότητα στο μέρος που έχει κατοχυρώσει το σήμα 

να αιτηθεί από το Δικαστήριο την άδεια να πάρει φωτογραφίες από τα 

προϊόντα που φέρουν το σήμα παρανόμως, στις εγκαταστάσεις του 

παραβιάζοντος μέρους. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του 

ιδιοκτήτη του σήματος, καθώς βοηθά στην απόδειξη της παραβίασης.  

Δεδομένης της κρισιμότητας των ανωτέρω, το Δικαστήριο δύναται να 

χορηγήσει την άδεια δίχως να καλέσει τον παρανόμως χρησιμοποιούντα το 

σήμα κατά τη συζήτηση της αίτησης. Αυτή η διευθέτηση μπορεί να εμποδίσει 

το μέρος που παράνομα χρησιμοποιεί το σήμα από το να κρύψει ή 

εξαφανίσει τα προϊόντα που φέρουν το προστατευμένο σήμα δίχως άδεια, και 

να προσφέρει απόδειξη της παραβίασης πέραν πάσης αμφιβολίας. 

Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος 
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ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 

Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ/  

UNFAIR COMPETITION WITH THE USE OF TRADE NAME OR 

DISTINCTIVE TITLE 

Για την ύπαρξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τη χρήση εμπορικής επωνυμίας ή 

διακριτικού τίτλου που χρησιμοποιείται ήδη νόμιμα από άλλο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, απαιτείται και αρκεί να προκαλείται με ή χωρίς σκοπό 

ανταγωνισμού, σχετικός κίνδυνος σύγχυσης ο οποίος υπάρχει, όταν από την 

ομοιότητα των εν λόγω διακριτικών γνωρισμάτων είναι πιθανό να 

δημιουργηθεί σε ένα εμπορικά αξιόλογο μέρος του συναλλακτικού κοινού 

και ειδικότερα στον άπειρο μέσο καταναλωτή η πλανημένη εντύπωση ότι 

πρόκειται για την ίδια επιχείρηση ή για διαφορετικές επιχειρήσεις, με 

οργανωτικό ή οικονομικό δεσμό ή συνεργασία μεταξύ τους.  

Ελληνική Απόδοση: 

In order to establish unfair competition through the use of a trade name or a 

distinctive title that is already lawfully used by another natural or legal person, it 

is necessary and sufficient that such use takes place with or without competitive 

purpose and that relevant risk of confusion applies. This occurs when the 

similarity of the distinctive signs in question is likely to create to a commercially 

considerable part of the trading community and more specifically to the 

inexperienced average consumer, the misleading impression that it is the same 

company or different companies with an organizational or financial link or 

cooperation between them. 

Marianna Teneke/ Μαριάννα Τενεκέ 
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HOLDING COMPANIES AS ACTIVE NON-FINANCIAL FOREIGN 

ENTITIES/ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΜΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

For a holding corporation to be considered as an active non- financial foreign 

entity (NFFE), less than 50% of the corporation’s gross income for the preceding 

fiscal year has to be passive income and less than 50% of the corporation’s assets 

have to be assets that produce or are held for the production of passive income. 

Dividends, being the major source of income of holding companies, are in 

principle, considered passive income, except when received from a related 

person and to the extent that the amount of dividends is properly allocable to 

income of such related person, that is not passive income. For the purpose of 

applying this exception, a “related person” means a corporation which is 

controlled by the holding company and “control” means ownership, directly or 

indirectly of stock possessing more than 50% of the total voting power or of the 

total value of stock of the related person. Thus, in order for dividends received by 

a holding company to be considered as active income and the corporation to be 

considered an active NFFE, same needs to exercise control in more than 50% of 

the related person.  

Ελληνική Aπόδοση:  

Προκειμένου μία εταιρεία χαρτοφυλακίου να θεωρηθεί ενεργή μη 

χρηματοοικονομική αλλοδαπή οντότητα (NFFE), λιγότερο του 50% των 

εισοδημάτων της για το τελευταίο οικονομικό έτος θα πρέπει να 

αντιστοιχούν σε παθητικό εισόδημα και λιγότερο του 50% του συνόλου των 

περιουσιακών της στοιχείων θα πρέπει αποτελούν περιουσιακά στοιχεία που 

παράγουν παθητικό εισόδημα. Τα μερίσματα, που αποτελούν την κύρια πηγή 

εσόδων για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου, θεωρούνται κατ’ αρχήν παθητικό 

εισόδημα, εκτός και εάν έχουν ληφθεί από κάποιο συνδεδεμένο πρόσωπο και 

υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του μερίσματος προέρχεται από εισόδημα 

του συνδεδεμένου αυτού προσώπου, που δεν θεωρείται παθητικό. Για 

σκοπούς υπαγωγής στην εξαίρεση αυτή «συνδεδεμένο πρόσωπο» θεωρείται 

εταιρεία που ελέγχεται από την εταιρεία χαρτοφυλακίου και «έλεγχος» 

θεωρείται η κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα άνω του 50% των συνολικών 

δικαιωμάτων ψήφου ή άνω του 50% της αξίας των μετοχών στο συνδεδεμένο 

πρόσωπο. Συνεπώς, προκειμένου το μέρισμα που λαμβάνει μία εταιρεία 

χαρτοφυλακίου να θεωρηθεί ενεργό εισόδημα και η εταιρεία να θεωρηθεί 

ενεργή ΝFFE, αυτή θα πρέπει να ασκεί έλεγχο άνω του 50% στο συνδεδεμένο 

με αυτήν πρόσωπο.  

Maria Kallivretaki/ Μαρία Καλλιβρετάκη 
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THE ISSUANCE OF VISA C AND VISA D/  

ΘΕΩΡΗΣΗ C & D 

The short stay Schengen visa (visa C) is the most common visa. It is issued by the 

embassies, consulates, appointed external providers of a country belonging to the 

Schengen area. It allows the holder to stay or travel freely in the Schengen area for 

less than 90 days over a 180-day period. According to the purpose of the trip, the 

short-stay category C Schengen visa can be a) a single-entry visa or b) double-entry 

visa or c) multiple-entry visa. The national visa D is a long-stay Schengen visa. It is 

mandatory for any foreigner wishing to study, work or live in a Schengen country 

for longer than 90 days (up to 1 year). In accordance with European Regulation 

265/2010, and in particular Article 21, the right of free movement established for visa 

C holders, also applies to foreigners holding a long-term valid visa issued by one of 

the Member States on the basis of its national legislation. In view of that, the holder 

of a Visa D is allowed to travel and stay in the Schengen area outside of the 

originally chosen Schengen country for periods of 90 days maximum over 180 days 

and during the entire validity period of their visa. The national visa or type D visa is 

issued by the consular authorities of the intended country in accordance with 

national legislation. Therefore, it is necessary to contact the services of the country 

opted, to be advised of the different conditions and formalities that need to be met.  

Ελληνική Απόδοση:  

Η βίζα Σένγκεν σύντομης παραμονής (βίζα C) είναι η πιο κοινή θεώρηση. 

Εκδίδεται από τις πρεσβείες, προξενεία, διορισμένους εξωτερικούς παρόχους 

μιας χώρας που ανήκει στον χώρο Σένγκεν. Επιτρέπει στον κάτοχο να μείνει ή 

να ταξιδέψει ελεύθερα στον χώρο Σένγκεν, για λιγότερο από 90 ημέρες, σε 

περίοδο 180 ημερών. Ανάλογα με τον σκοπό του ταξιδιού, η βίζα Σένγκεν 

κατηγορίας C βραχείας διαμονής μπορεί να είναι α) βίζα μίας εισόδου ή β) βίζα 

διπλής εισόδου ή γ) βίζα πολλαπλής εισόδου. Η εθνική βίζα D είναι μια βίζα 

Σένγκεν μακράς διαμονής. Είναι υποχρεωτικό για κάθε αλλοδαπό που επιθυμεί 

να σπουδάσει, να εργαστεί ή να ζήσει σε χώρα Σένγκεν για περισσότερες από 90 

ημέρες (έως 1 έτος). Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 265/2010, και 

ειδικότερα το άρθρο 21, το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας που θεσπίζεται για 

τους κατόχους θεώρησης C, ισχύει επίσης για αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι 

θεώρησης μακράς διάρκειας που έχει εκδοθεί από ένα από τα κράτη μέλη βάσει 

της εθνικής του νομοθεσίας. Ενόψει αυτού, ο κάτοχος της Visa D επιτρέπεται να 

ταξιδέψει και να μείνει στον χώρο Σένγκεν, εκτός της αρχικά επιλεγμένης 

χώρας Σένγκεν, για περιόδους 90 ημερών κατ' ανώτατο όριο για 180 ημέρες και 

καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της θεώρησής του. Η θεώρηση τύπου D εκδίδεται 

από τις προξενικές αρχές της προβλεπόμενης χώρας, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσει κάποιος με τις 

υπηρεσίες της συγκεκριμένης χώρας για να μάθει τις διαφορετικές 

προϋποθέσεις και διατυπώσεις που πρέπει να πληρούνται. 

Olga Fakiola/ Όλγα Φακιόλα 

https://www.axa-schengen.com/en/apply-schengen-visa/schengen-visa-types/short-stay-schengen-visa
https://www.axa-schengen.com/en/apply-schengen-visa/multiple-entry-schengen-visa
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DENIAL OF ACCESS TO ESSENTIAL FACILITIES/  

ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

In light of lack of definition, essential facilities are considered to be any 

infrastructure, access to which is absolutely necessary, so that a third company is 

capable of competing the legal entity/company having the control over the said 

facility. In addition, essential facilities have the attribute that it is impossible or 

extremely difficult to be reconstructed due to technical, geographical or legal 

constraints or even economic reasons. In case the below mentioned conditions are 

cumulatively met, as these have been established through relevant case law, and 

the company denies to provide access to the essential facility being under its 

control, then there is a violation of Article 102 TFEU, respectively of Article 2 of 

Law 3959/2011. 

These criteria/ conditions, reflected in the decision of (Greek) Competition 

Commission 317/ V/ 2006 ("Periandros") are the following: i) the control of a basic 

infrastructure/ facility by an undertaking in a monopoly position; ii) the 

incapacity or difficulty to create such infrastructure/ facility; (iii) denial of access 

to competitors or provision of access under unfavorable terms; (iv) the ability to 

provide the facility for further use, and (v) the lack of justification for refusing 

access to the facility or providing access to it under unfavorable conditions.  

Ελληνική Απόδοση: 

Ελλείψει ορισμού, ως ουσιώδεις διευκολύνσεις (essential facilities) έχει 

παγιωθεί να νοούνται υποδομές η πρόσβαση στις οποίες είναι απολύτως 

αναγκαία, έτσι ώστε μια τρίτη επιχείρηση να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί 

την επιχείρηση υπό τον έλεγχο της οποίας βρίσκεται η εν λόγω υποδομή. 

Περαιτέρω, οι «ουσιώδεις διευκολύνσεις» παρουσιάζουν το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό και είναι αδύνατο ή εξαιρετικά δύσκολο να 

αναδημιουργηθούν λόγω τεχνικών, γεωγραφικών ή νομικών περιορισμών ή 

ακόμα και οικονομικών λόγων. Σε περίπτωση που πληρούνται σωρευτικά οι 

κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί 

νομολογιακά, και η επιχείρηση αρνείται να παράσχει πρόσβαση στην 

ουσιώδη διευκόλυνση που έχει υπό τον έλεγχό της, τότε υφίσταται 

παραβίαση του άρθρου 102 ΣΛΕΕ, αντίστοιχα δε το άρθρο 2 του Ν. 3959/2011.   

Τα εν λόγω κριτήρια/προϋποθέσεις, όπως διατυπώθηκαν στην απόφαση της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού 317/V/2006 («Περίανδρος») είναι τα εξής: i) o 

έλεγχος μιας βασικής υποδομής από μια επιχείρηση που είναι σε 

μονοπωλιακή θέση, ii) η αδυναμία ή το δυσχερές της δημιουργίας της εν 

λόγω υποδομής, iii) άρνηση πρόσβασης σε ανταγωνιστές ή παροχή 

πρόσβασης σε αυτούς με δυσμενείς όρους, iv) δυνατότητα παροχής χρήσης 

του της υποδομής, και v) η έλλειψη δικαιολογητικών λόγων άρνησης 

πρόσβασης ή παροχής με δυσμενείς όρους στην υποδομής. 

Vasilis Ziakas/ Βασίλης Ζιάκας  
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VESSEL SEQUESTRATION BY VIRTUE OFA PAYMENT ORDER?/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ; 

The sequestration is the interim measure whereby the debtor’s property is seized 

in order that the lender be satisfied when an enforceable title in connection with 

the claim would be acquired. Payment Order is considered to be, apart from 

executory title, also a title allowing this interim measure (Ar. 724, 904 par. 2 

CCP). What happens, though, when the law itself set as a pre-requisite for the 

sequestration, the asset’s identification and for the purposes hereof, the 

identification of the vessel? The solution exists in the core of the art. 709 CCP 

according to which the vessel should be specifically mentioned and identified in 

the decision of the sequestration, and as a result, the imposition of the 

sequestration is impermissible when the title is payment order, despite the 

provision of 724 CCP. However, where floating objects are not considered as 

vessels according to the provision of Ar. 1 of Greek CMarPL, they are treated and 

seized according to the provisions of the movables (whilst vessels are treated as 

real estate for the purposes hereof) and as a result no customization is needed.  

Ελληνική Απόδοση: 

Η συντηρητική κατάσχεση είναι το ασφαλιστικό μέτρο με το οποίο 

δεσμεύεται η περιουσία του οφειλέτη αξίωσης, για να μπορεί να 

ικανοποιηθεί ο δανειστής όταν αποκτήσει εκτελεστό τίτλο στο πλαίσιο 

αναγκαστικής εκτέλεσης. Tίτλος για την επιβολή αυτής είναι και η διαταγή 

πληρωμής (αρ. 724, 904 παρ. 2 ΚΠολΔ). Τι συμβαίνει όμως όταν ο νόμος θέτει 

ως προαπαιτούμενο για την συντηρητική κατάσχεση την εξατομίκευση του 

περιουσιακού στοιχείου και εν προκειμένω την εξατομίκευση του πλοίου; Τη 

λύση μας τη δίνει ο ίδιος ο νόμος στο άρθρο 709 ΚΠολΔ, διάταξη στην οποία 

αναφέρεται ρητά ότι στην απόφαση για την συντηρητική κατάσχεση πλοίου 

πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στο πλοίο, ήτοι εξατομίκευση του ιδίου, με 

αποτέλεσμα να καθίσταται ανεπίτρεπτη η επιβολή της με τίτλο διαταγή 

πληρωμής, παρά τη πρόβλεψη του Αρ. 724 ΚΠολΔ. Παρόλα αυτά όσα δεν 

θεωρούνται πλοία κατά την έννοια του Αρ. 1 του ΚΙΝΔ αντιμετωπίζονται και 

κατάσχονται συντηρητικώς σύμφωνα με τις διατάξεις περί κινητών (ενώ τα 

πλοία ακολουθούν τις σχετικές περί ακινήτων διατάξεις) και συνεπώς δεν 

χρήζουν εξατομίκευσης.  

      Maria Antoniadi/ Μαρία Αντωνιάδη  
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AFFILIATED COMPANIES ACCORDING TO THE GREEK ACCOUNTING 

STANDARDS/ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

According to the provisions of the article 99 of the Greek L. 4548/2018, the 

conclusion of a contract between a Company and a related to it party, is 

prohibited and shall be void, unless the Board of Directors or the General 

Assembly has granted special permission to this end. As to the individuals, who 

are considered as related parties, extensive reference is made in the second 

paragraph of the provision. As to the companies, except for those listed on the 

stock exchange, the related party test, i.e whether they are considered as 

affiliated, is determined through the examination of the conditions on mandatory 

consolidation, specified in article 32 of the Greek Accounting Standards (Greek L. 

4304/2014). In accordance with that provision, a natural or legal person is 

considered to control a company when, among others, has the majority of the 

voting rights of the shareholders, partners or members of the other entity or has 

the right to appoint or cease the majority of the other entity’s members in the 

administrative or management or supervisory body and concurrently is 

shareholder or partner or member of the other entity. 

Ελληνική Απόδοση: 

Σύμφωνα με τη διάταξη του  άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 απαγορεύεται και 

είναι άκυρη η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης της εταιρείας με συνδεδεμένα 

μέρη, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση έχει 

χορηγήσει ειδική άδεια για τον σκοπό αυτό. Ως προς τα πρόσωπα που 

θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη γίνεται εκτενής αναφορά στην δεύτερη 

παράγραφο της διάταξης. Ως προς τις εταιρείες, εκτός εκείνων που είναι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο, τα κριτήρια ελέγχου, δηλαδή κατά πόσον 

θεωρούνται συνδεδεμένες ή όχι, προσδιορίζονται μέσα από την εξέταση των 

προϋποθέσεων υποχρεωτικής ενοποίησης, οι οποίες εξειδικεύονται στο 

άρθρο 32 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014). Σύμφωνα με 

τη διάταξη αυτή, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει μία 

εταιρεία όταν, εκτός των άλλων περιπτώσεων,  έχει την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων, ή μελών της άλλης οντότητας ή 

όταν έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας και 

είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της οντότητας. 

Despina- Marina Ntola/ Δέσποινα- Μαρίνα Ντόλα 
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oannis Zachos/ Ιωάννης Ζάχος 


