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JOINT LIABILITY OF THE “ADMINISTRATORS” OF LEGAL ENTITIES/ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
By virtue of the Circular No. Ε.2173/ 2020 of the Independent Authority of Public 

Revenue it is clarified inter alia that article 50 of L. 4174/2013 (Code of Fiscal 

Procedure), hereinafter the “Regulation”, which provides -under certain 

prerequisites- the personal and joint liability of the “administrators” of legal entities 

(e.g. executive Presidents, administrators, CEOs, liquidators etc.), regarding the 

payment of income tax, withholding tax, any attributable tax, VAT, and Unified Real 

Estate Property Tax (“ENFIA”) due from the legal entities, refers to two (2) 

categories of individuals, and in particular: Those who bear a specific title (e.g. CEO), 

as well as those considered to exercise “de facto” the management or administration 

of the company, irrespectively of their title (or capacity). Furthermore, as illustrated 

by the Tax Administration (Ministerial Circular Νο. 1103/2004), the capacities 

specified in the Regulation are considered acquired upon acceptance by those 

individuals of their appointment, meaning that merely the appointment does not 

suffice. Finally, as far as the joint liability of a legal entity’s President is concerned, it 

is clarified that same applies solely to Presidents performing executive tasks 

(executive President), and hence not to all Presidents indiscriminately, as provided 

under the previous state of legislation. 

Ελληνική Απόδοση:  

Δυνάμει της υπ’ αρ. Ε.2173/ 2020 Εγκυκλίου της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται μεταξύ άλλων 

ότι η διάταξη του άρθρου 50 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) που προβλέπει υπό προϋποθέσεις  

την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικών προσώπων (λ.χ.  

εκτελεστικών προέδρων, διαχειριστών, διευθυνόντων συμβούλων, εκκαθαριστών 

κ.τ.λ.) για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε 

επιρριπτόμενου φόρου, Φ.Π.Α. και ΕΝ.Φ.Ι.Α, που οφείλονται από αυτά τα νομικά 

πρόσωπα, αναφέρεται σε δυο (2) κύκλους προσώπων και συγκεκριμένα: Τα 

πρόσωπα τα οποία φέρουν συγκεκριμένο τίτλο (π.χ. διευθύνων σύμβουλος)  και τα 

πρόσωπα τα οποία ανεξαρτήτως τίτλου (ή ιδιότητας) διαπιστώνεται ότι ασκούν εν 

τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση. Περαιτέρω, όπως έχει διευκρινιστεί από τη 

Φορολογική Διοίκηση (ΠΟΛ 1103/2004), οι ιδιότητες που κατονομάζονται στη 

διάταξη θεωρείται ότι αποκτώνται με την αποδοχή του διορισμού των προσώπων 

αυτών, μη αρκούντος δηλαδή του διορισμού τους και μόνο . Τέλος, όσον αφορά την 

αλληλέγγυα ευθύνη του προέδρου του νομικού προσώπου διευκρινίζεται ότι 

συντρέχει μόνο στο πρόσωπο του προέδρου που ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα 

(εκτελεστικός πρόεδρος) και όχι αδιακρίτως σε όλους τους προέδρους, όπως ίσχυε με 

το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. 

Giovanna Skorda/ Τζοβάννα Σκορδά 
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RESIDENCE VISA/ SELF FINANCIAL SUPPORT/ 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ 

Greece, among other jurisdictions, provides a Residence Visa scheme, entitling 

beneficiaries thereof to a residence visa enabling them to travel within Schengen 

countries. Two pillars of this scheme are investment and property acquisition. 

However, they are not the only ones. 

Another alternative for a resident of a third country to obtain the residence visa is 

to prove that he is a “financially independent individual”. As a result, third-

country nationals may become eligible for the Residence Visa provided they have 

sufficient resources and a stable annual income level for covering their living 

costs. According to applicable ministerial decree, sufficient resources are defined 

to a minimum of two thousand euro (2,000€) per month. In case of a family, this 

amount increases by 20% for the spouse and by 15% for every child. 

Residence visa of this category does not allow access to the employment market.  

Ελληνική Απόδοση: 

Η Ελλάδα, μεταξύ άλλων κρατών, προσφέρει πρόγραμμα χορήγησης Άδειας 

Διαμονής, η οποία επιτρέπει στους δικαιούχους την κυκλοφορία στις χώρες 

της συνθήκης Schengen. Δύο πυλώνες του προγράμματος αυτού είναι η 

πραγματοποίηση επένδυσης και η απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Δεν είναι 

όμως οι μόνοι. 

Μια άλλη εναλλακτική για την απόκτηση άδειας διαμονής, είναι να 

αποδείξει κάποιος κάτοικος τρίτης χώρας πως είναι οικονομικά ανεξάρτητος.  

Έτσι, υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να αποκτήσουν άδεια διαμονής υπό 

την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν επαρκείς πόρους και σταθερό ετήσιο 

εισόδημα προς κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών. Επαρκές εισόδημα έχει 

οριστεί κατ’ ελάχιστο το ποσό των €2.000 μηνιαίως, στην περίπτωση δε 

οικογενειών, προσαυξάνεται κατά 20% για σύζυγο και 15% για κάθε παιδί. 

Η συγκεκριμένη άδεια διαμονής δεν επιτρέπει στον κάτοχο την πρόσβασή 

του στην αγορά εργασίας.  

Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος 
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DOMAIN NAME/ 

ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ή ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

The domain name constitutes a specific type of asset, and also the means 

whereby the exercise of electronic commerce is feasible. In principle, the domain 

name cannot be identified with the trade name, the distinctive title, or the 

trademark. Nevertheless, a function equivalent to that of a distinctive title, as 

well as of a trademark should be attributed to it indirectly, when same is used as 

a distinctive element of a person or business online, because, as the above-

mentioned (i.e. distinctive title/ trademark), the domain name has primarily a 

personalizing and distinguishing effect. Thus, with regard to the preservation of 

businesses’ legitimate interests, a quasi-function of a distinctive title and of a 

trademark ought to be attributed to the domain name. However, regardless of the 

exact legal nature of the domain name, which is currently in dispute in science, 

its protection -due to the absence of a specific law provision- is accomplished 

through injunction proceedings as well as by bringing substantive proceedings 

based on the provisions regarding trademark protection, unfair competition, 

name protection and tort/ delict.  

Ελληνική Απόδοση:  

Το όνομα περιοχής ή διαδικτυακού χώρου (domain name) αποτελεί ειδικό 

περιουσιακό στοιχείο και το μέσο μέσω του οποίου είναι δυνατή η άσκηση 

ηλεκτρονικού εμπορίου. To domain name δεν μπορεί καταρχήν να ταυτισθεί 

με την εμπορική επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το εμπορικό σήμα. Πρέπει, 

ωστόσο, να αποδίδεται σε αυτό λειτουργία τόσο διακριτικού τίτλου, όσο και 

σήματος κατά έμμεσο τρόπο όταν αυτό χρησιμοποιείται ως διακριτικό 

στοιχείο για το πρόσωπο ή την επιχείρηση στο διαδίκτυο διότι, όπως και τα 

προηγούμενα, έχει πρωταρχικά εξατομικευτική και αναγνωριστική 

λειτουργία. Για τη διαφύλαξη έτσι των νομίμων συμφερόντων των 

επιχειρήσεων θα πρέπει να αποδοθεί στο domain name μια οιονεί λειτουργία 

διακριτικού τίτλου και σήματος. Ανεξάρτητα πάντως από την ακριβή νομική 

φύση του domain name, για την οποία υπάρχει αμφισβήτηση στην επιστήμη, 

η προστασία του ελλείψει ειδικής νομοθετικής ρύθμισης επιτυγχάνεται με 

ασφαλιστικά μέτρα και με την άσκηση κύριας αγωγής με βάση τις διατάξεις 

για την προστασία του σήματος, του αθέμιτου ανταγωνισμού και των 

διατάξεων του ονόματος και των αδικοπραξιών. 

Marianna Teneke/ Μαριάννα Τενεκέ  
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THE PROCESS OF RETURN OF THE LETTER OF GUARANTEE CONCERNING 

COMPANIES ESTABLISHED UNDER LAW 27/75/ 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ 

EΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 27/75. 

Foreign shipping companies subject to the provisions of L. 27/75 and for which 

the decision of their establishment has been revoked are entitled to apply for the 

return of the Letter of Guarantee Letter which they had filed at the time of their 

establishment. The foreign company which is interested to the return of the 

abovesaid Letter of Guarantee should submit a request to the Ministry of 

Development and Investment as soon as the relevant Ministerial Decree which 

orders the revocation of the establishment is published. In order to complete the 

process for the return of the Letter of Guarantee, the foreign company should 

submit to the said Ministry a non-suspense certificate issued by the Chamber of 

Customs of Attica, as well as a respective certificate issued by the Shipping Tax 

Office, along with the pertinent inspection report.  

Ελληνική Απόδοση: 

Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες υπάγονται στο οριζόμενο 

καθεστώς του Ν. 27/75 και για τις οποίες έχει ανακληθεί η απόφαση 

υπαγωγής τους έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την επιστροφή της 

Εγγυητικής Επιστολής, την οποία είχαν καταθέσει κατά την αίτηση 

εγκαταστάσεώς τους  στην Ελλάδα. Η ενδιαφερόμενη αλλοδαπή εταιρεία 

που επιθυμεί την επιστροφή σε αυτήν της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής 

υποχρεούται να υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

μόλις δημοσιευθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση περί ανακλήσεως. Για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της επιστροφής της Εγγυητικής Επιστολής η 

ενδιαφερόμενη αλλοδαπή εταιρεία πρέπει να προσκομίσει στο ως άνω 

Υπουργείο βεβαίωση περί μη εκκρεμοτήτων από τη Διεύθυνση Τελωνείων 

Αττικής, καθώς επίσης και αντίστοιχη βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων,  μαζί 

με την σχετική έκθεση ελέγχου.  

Gerasimos Chrysikos / Γεράσιμος Χρυσικός 
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NON -PAYMENT OF THE EXPENSES OF A PREVIOUS TRIAL/ 

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΚΗΣ 

 

 

 In case a litigant lawfully resigns from a lawsuit and subsequently proceeds with 

its refiling, his opponent may object during the court hearing for the non-

payment of the expenses of the previous trial, according to article 263 para d of 

the Civil Procedure Code. This objection is granted only in case there was a 

resignation from the lawsuit and the subsequently filed lawsuit was based on the 

same legal basis. The objection cannot be raised in other cases, such as in case the 

previous lawsuit was rejected by the court due to typical reasons, considering 

that in such case the previous trial expenses would already be awarded by a final 

court decision and the objector would have an executory title through which he 

could claim the trial expenses. Consequently, in such case, the litigant does not 

have the legitimate interest to raise the objection.     

  Eλληνική Απόδοση:  

Σε περίπτωση που διάδικος παραιτηθεί νόμιμα από το δικόγραφο της αγωγής 

του και στην συνέχεια επανασκήσει την αγωγή, ο αντίδικός του μπορεί να 

προτείνει κατά την συζήτηση, την ένσταση μη καταβολής εξόδων της 

προηγούμενης δίκης του α. 263 περ. δ’ Κ.ΠολΔ. Η ένσταση αυτή παρέχεται 

μόνο στην περίπτωση που υπήρξε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής 

και στη συνέχεια ασκήθηκε πάλι η ίδια αγωγή στηριζόμενη στην ίδια νομική 

βάση. Δεν παρέχεται δυνατότητα προβολής της εν λόγω ένστασης σε άλλες 

περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση που η προηγούμενη αγωγή απορρίφθηκε 

για τυπικούς λόγους από το δικαστήριο, διότι στην περίπτωση αυτή τα 

δικαστικά έξοδα έχουν επιδικαστεί τελεσιδίκως με την απορριπτική απόφαση 

και τότε ο ενιστάμενος έχει εκτελεστό τίτλο για να διεκδικήσει τα έξοδα. 

Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, ο διάδικος δεν έχει έννομο συμφέρον να 

προτείνει την ένσταση.  

Maria Kallivretaki/ Μαρία Καλλιβρετάκη 
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GENERAL MEETING BEING HELD BY VIDEOCONFERENCE/  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

It would be impossible for COVID-19 pandemic not to have a drastic effect on the 

entire Greek legislative framework, including legislative operational issues of 

companies in Greece. Article 33 par. 2 of the Decree-Law under no. 

A86/20.03.2020 Greek Government Gazette, ratified by article 1 of law 4683/2020 , 

provides the possibility of holding the General Meeting of the shareholders or the 

partners of any legal person or any legal entity by videoconference. Moreover, 

the same law also provides the content of the relevant invitation, as well as the 

possibility of decision-making of the Boards of Directors of legal entities under 

private law by videoconference. The duration of this legislative provision, 

following continual extensions, has been prolonged until 28.02.2021, whilst most 

likely same will be extended. 

Ελληνική Απόδοση: 

Η πανδημία του COVID-19 δεν θα μπορούσε να μην επιφέρει δραστική 

επίδραση σε ολόκληρο το ελληνικό νομοθετικό καθεστώς, μεταξύ άλλων και 

σε νομοθετικά προβλεπόμενα λειτουργικά θέματα των εταιρειών στην 

Ελλάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της υπ’ αρ. ΦΕΚ Α86/20.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020, προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης 

μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε 

νομικής οντότητας, με τηλεδιάσκεψη. Επιπροσθέτως, προβλέπονται με την 

ίδια διάταξη νόμου, το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης καθώς και η 

δυνατότητα λήψης αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τηλεδιάσκεψη. Η διάρκεια ισχύος αυτής της 

νομοθετικής πρόβλεψης, έπειτα από διαρκείς ανανεώσεις, έχει παραταθεί 

έως και την 28.02.2021, με σοβαρές πιθανότητες αυτή να επεκταθεί. 

Ioannis Zachos/ Ιωάννης Ζάχος 
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ABOUT COMBATING BUREAUCRACY/ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

The corona-virus pandemic, despite of its well-known negative results, triggered the 

Greek state to a series of reforms regarding the simplification of the operation of 

public services. Some of them had already commenced earlier, without the majority 

of the population having been familiarized with them, whereas others were provided 

through relevant Joint Ministerial Decisions following the outbreak of this pandemic 

in order to accommodate the decongestion of public services. In more detail, the 

filing of legal remedies electronically has become compulsory in some procedures, 

whilst same was optional before, and the collection of court decisions and certificates 

issued by the courts is now possible electronically. Moreover, in a number of 

Cadastral Offices of the country it became feasible to receive certificates 

electronically and at last, as regards the social security services (“E.F.K.A.”) and Tax 

Authorities it is now possible to carry out a number of procedures via the exchange 

of emails with the competent employee, without the need of the presence of citizens 

before the respective service. All the above mentioned constitute positive steps of the 

Greek state against bureaucracy, which nevertheless should improve further. 

Ελληνική Απόδοση: 

 

Η πανδημία του κορωνοϊού εκτός από τις γνωστές σε όλους αρνητικές της 

συνέπειες, αποτέλεσε το έναυσμα για να προχωρήσει το ελληνικό κράτος σε 

σειρά μεταρρυθμίσεων όσον αφορά την απλοποίηση λειτουργίας των δημόσιων 

υπηρεσιών. Κάποιες εξ αυτών είχαν προβλεφθεί νωρίτερα, χωρίς ωστόσο να έχει 

εξοικειωθεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ενώ άλλες προβλέφθηκαν μέσω 

σχετικών ΚΥΑ μετά την έξαρση της εν λόγω πανδημίας προς το σκοπό 

αντιμετώπισης της αποσυμφόρησης δημοσίων υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, η 

ηλεκτρονική κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατέστη υποχρεωτική 

σε ορισμένες διαδικασίες, ενώ πριν ήταν προαιρετική και η λήψη δικαστικών 

αποφάσεων και πιστοποιητικών κατέστη δυνατή ηλεκτρονικά. Επιπλέον, σε 

πλήθος κτηματολογικών γραφείων της χώρας δόθηκε η δυνατότητα παραλαβής 

πιστοποιητικών ηλεκτρονικά, ενώ τέλος στον Ε.Φ.Κ.Α. και τις Δ.Ο.Υ. δόθηκε η 

δυνατότητα πλήθος διαδικασιών να διεκπεραιώνονται μέσω ανταλλαγής 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον αρμόδιο υπάλληλο χωρίς να καθίσταται 

αναγκαία η παρουσία των πολιτών στην εν λόγω υπηρεσία. Όλα τα ανωτέρω 

αποτελούν παραδείγματα θετικών βημάτων του ελληνικού κράτους κατά της 

γραφειοκρατίας, η οποία παρ’ όλα αυτά χρήζει μεγάλης περαιτέρω βελτίωσης.  

Evgenia Charalampea/ Ευγενία Χαραλαμπέα 
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FOREIGN MARITIME ENTITIES ESTABLISHED IN GREECE (L.27/1975) 

APPLICABLE LAW/ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ν.  

27/1975)/ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

According to article 10 of the Greek Civil Code, the legal entities are governed, 

regarding their incorporation and legal capacity, by the laws of their seat. 

According to the jurisprudence, the country where the entities exercise and 

manage their activity is considered as “seat”. However, foreign maritime entities 

established in Greece under art. 25 of L. 27/1975 (former L. 89/1967) are, 

exceptionally, governed regarding their incorporation and legal capacity, by the 

laws of their registered seat, pursuant to the provisions of article 1 of L. 791/1978. 

Thus, they are able to operate in Greece, while preserving their corporate type,  

although they were not incorporated under Greek legislation. Otherwise, those 

would be considered as de facto general partnership companies, resulting to 

increased liability of their partners/shareholders (i.e. joint liability for all of the 

company’s obligations with their personal assets). 

Ελληνική Απόδοση: 

Τα νομικά πρόσωπα, κατά το αρ. 10 του ΑΚ, διέπονται ως προς τη  σύσταση 

και την ικανότητα δικαίου από το δίκαιο της έδρας τους. Κατά πάγια 

νομολογία, ως «έδρα» νοείται ο τόπος πραγματικής άσκησης και διαχείρισης/ 

διοίκησης της δραστηριότητας του νομικού προσώπου. Από την ανωτέρω 

νομοθετική πρόβλεψη εξαιρούνται μεταξύ άλλων οι εγκατεστημένες στην 

Ελλάδα αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (πρώην 

Ν. 89/1967), οι οποίες, δυνάμει του αρ. 1 του Ν. 791/1978, διέπονται ως προς 

την σύσταση και ικανότητα δικαίου από το δίκαιο της καταστατικής τους 

έδρας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, 

διατηρώντας τον εταιρικό τους τύπο, παρόλο που η σύστασή τους δεν έγινε 

σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα 

αντιμετωπίζονταν ως εν τοις πράγμασι ομόρρυθμες εταιρίες, με αποτέλεσμα 

την επίταση της ευθύνης των εταίρων/ μετόχων τους (ευθύνη με την 

προσωπική τους περιουσία, εις ολόκληρον με την εταιρεία).  

Moschoula Gerali-Moschou/ Μοσχούλα Γέραλη-Μόσχου 



 

MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL February 2021** 10 

 

oannis Zachos/ Ιωάννης Ζάχος 


