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CLIENTELE REMUNERATION IN DISTRIBUTION AGREEMENTS/
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
There are no provisions in the Greek law, specifically regulating distribution
agreements and the relations of the parties thereto. Thus, the law on commercial
agents is analogically applied. According to commercial agents law, provided
that during the term of the distribution agreement, the distributor has introduced
new clients, has significantly promoted the interests of the company and
provided that the benefits of such promotion continue to benefit the company
following the termination of the distribution agreement, then upon termination,
the distributor may validly claim clientele remuneration. Such clientele
remuneration cannot exceed the amount of the average annual earnings the
distributor has gained during the time period of the last five years. In case the
agreement’s duration was less than five years, the distributor will be entitled to
clientele remuneration calculated according to the amount of the average annual
earnings that the distributor has gained during the concerned, shorter, time
period.
Ελληνική Απόδοση:
Η ελληνική νομοθεσία, δεν ρυθμίζει συγκεκριμένα την σύμβαση διανομής
και τις σχέσεις μεταξύ των μερών μιας τέτοιας σύμβασης. Έτσι,
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί εμπορικών αντιπροσώπων.
Σύμφωνα με την νομοθεσία περί εμπορικών αντιπροσώπων, υπό την
προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης διανομής, ο
διανομέας έχει εισφέρει νέους πελάτες, έχει προαγάγει σημαντικά τα
συμφέροντα της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι οι ωφέλειες που
απορρέουν από αυτήν την προώθηση των συμφερόντων συνεχίζουν να
υφίστανται για την εταιρεία ακόμα και μετά τον τερματισμό της σύμβασης
διανομής, τότε ο διανομέας δικαιούται αποζημίωση πελατείας. Το ποσό της
αποζημίωσης πελατείας δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό, ισοδύναμο με το
μέσο ετήσιο όρο των αμοιβών που εισέπραξε ο διανομέας κατά τα πέντε
τελευταία έτη. Σε περίπτωση που η σύμβαση διήρκησε λιγότερο από πέντε
έτη, η αποζημίωση πελατείας υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο της
εκάστοτε συντομότερης περιόδου.
Maria Kallivretaki/ Μαρία Καλλιβρετάκη
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EVERGIVEN SUEZ GROUNDING: BIG VESSELS, BIG TROUBLES/
ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ EVERGIVEN ΣΟΥΕΖ: ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΡΑΒΙΑ, ΜΕΓΑΛΕΣ
ΦΟΥΡΤΟΥΝΕΣ
Grounding of MV EVERGIVEN, which caused a six-day cease of sailing through
Suez canal, revealed a number of issues: Size of the vessel contributed to the
occurrence of the accident, since through its enormous compact mass, composed
by its hull and the 20.000 TEUs carried, was drifted by the wind and grounded.
Beyond technical and financial issues, legal ones arose as well, despite the fact
that Suez closed only for 6 days thanks to the tides which facilitated floating of
EVERGIVEN.
Suez canal Authority assesses its own damages to one billion USD! Claims of
cargo which will not be delivered timely, both EVEGIVEN’s and other stuck
vessels’ cargo, and claims for damages to sensitive cargo due to the delay, are
expected to be pursued. The six-day closure of Suez canal, will result to much
longer delays due to the cancelling of the ports and vessels’ call schedule; delays
are expected to influence even …Wien port on the Danube river! Of course,
claims amount is expected have considerable impact in the insurance market.
Ελληνική Απόδοση:
Η προσάραξή του πλοίου EVERGIVEN, που προκάλεσε διακοπή της
κυκλοφορίας στο Σουέζ για έξι μέρες, ανέδειξε μια σειρά από ζητήματα: Το
μέγεθος του πλοίου συντέλεσε στο ατύχημα, καθώς, λόγω της τεράστιας
επιφάνειάς του, στην οποία συντελούν και τα 20.000 εμπορευματοκιβώτια
που μετέφερε, παρασύρθηκε από τον άνεμο και προσάραξε. Πέραν των
προβληματισμών οικονομοτεχνικής φύσεως, το συμβάν δημιούργησε σειρά
νομικών, κι ας περιορίστηκαν οι μέρες κλεισίματος του Σουέζ σε έξι μόνο
χάρη στην παλίρροια που διευκόλυνε την αποκόλληση του EVERGIVEN.
Ήδη, η Αρχή διαχείρισης του καναλιού του Σουέζ, υπολογίζει τις ζημίες της
σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια! Σε αυτά αναμένεται να προστεθούν ζημίες
των φορτίων που δε θα παραδοθούν εγκαίρως, τόσο αυτών του EVERGIVEN,
όσο και των πλοίων που εγκλωβίστηκαν καθώς και ζημιών στα ευπαθή
φορτία λόγω της καθυστέρησης. Οι έξι μέρες κλεισίματος του Σουέζ θα
σημάνουν πολλαπλάσια καθυστέρηση λόγω της ανατροπής του
προγράμματος κατάπλων και συνωστισμού σε λιμάνια προορισμού, ενώ οι
καθυστερήσεις αναμένεται να επηρεάσουν μέχρι και το λιμάνι της …Βιέννης
(!) στον Δούναβη. Παράλληλα, το μέγεθος των απαιτήσεων θα δοκιμάσει και
την ασφαλιστική αγορά.
Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος
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FRESH S.A. LAW ON RELATED PARTY TRANSACTIONS/
ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ A.E. ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ME
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ/ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
The fresh law on S.A. companies (L. 4548/2018) amends broadly the regime on
related party transactions, i.e. transactions with parties that could exercise control
or illicit influence towards the company. Thus, pursuant to the fresh law, the
competent corporate body for the granting of permission for related party
transactions is in principle the Board of Directors, in contradiction with the
previous legislation regime providing exclusive competence of the General
Assembly. However, according to the fresh law regime, the competence of the
General Assembly is preserved, if the Board of Directors cannot resolve on the
matter e.g. in case of conflict of interest of the majority of its members, or if this is
sought (within the time frame provided by the law) from a minority of 5% of the
share capital, whilst in case of pertinent provision in the company’s Articles of
Association, such percentage may be further reduced, but not less than 1% of the
share capital.
Ελληνική Απόδοση:
Ο νέος νόμος περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 4548/2018) μεταβάλλει εν πολλοίς
το καθεστώς που διέπει τις συναλλαγές της ανώνυμης εταιρείας με
συνδεδεμένα πρόσωπα, δηλαδή πρόσωπα που μπορούν να ασκήσουν έλεγχο
ή αθέμιτη επιρροή σε αυτήν. Έτσι, σύμφωνα με το νέο νόμο, το αρμόδιο
εταιρικό όργανο για την χορήγηση άδειας από την εταιρεία προς κατάρτιση
συναλλαγών με συνδεδεμένα πρόσωπα, είναι κατ’ αρχήν το Διοικητικό
Συμβούλιο, κατ’ απόκλιση από τον προϊσχύσαντα νόμο, σύμφωνα με τον
οποίο, η χορήγηση της άδειας επαφίετο αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση.
Εντούτοις, το νέο νομοθετικό πλαίσιο διαφυλάσσει τη δυνατότητα να
παραπεμφθεί το θέμα στη Γενική Συνέλευση όταν η λήψη απόφασης από το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι αδύνατη, λ.χ. λόγω σύγκρουσης συμφερόντων
των περισσοτέρων μελών του ή αν αυτό ζητηθεί (εντός της τασσόμενης εκ
του νόμου προθεσμίας) από μειοψηφία του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ
παρέχεται η δυνατότητα καταστατικής πρόβλεψης ότι το δικαίωμα αυτό το
έχει και μικρότερη μειοψηφία, όχι όμως κατώτερη του 1% του μετοχικού
κεφαλαίου.
Giovanna Skorda/ Τζοβάννα Σκορδά
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PRECAUTIONARY SEIZURE IN CASES WITH A TRASNATIONAL
ELEMENT/
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑΣ
According to the Article 683 par. 3 of the code of Civil Procedure, the interim
measures may be ordered by the competent court which is located the closest to
the place of the execution. Within the meaning of this provision, territorially
competent, for the precautionary seizure or mortgage anotation, is the court in
the periphery of which the asset is located.
In cases with a transnational element an international jurisdiction is additionally
required to be grounded, as per Art. 3 of Civil Procedure Code, which refers to
the provisions of territorial jurisdiction, including Art. 683 par. 3 of the referred
Code.
The special jurisdiction of the place of execution of the interim measure,
composes a corresponding international jurisdiction basis, for the adoption of the
measure, even if the main case does not fall within the scope of international
jurisdiction of the Greek Courts.
Ελληνική Απόδοση:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 683§ 3 του ΚΠολΔ, τα ασφαλιστικά μέτρα
διατάσσονται και από το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο που βρίσκεται
πλησιέστερα προς τον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστούν. Κατά την έννοια
της διάταξης αυτής, αρμόδιο κατά τόπο για τη συντηρητική κατάσχεση ή την
προσημείωση υποθήκης δικαστήριο είναι και εκείνο στην περιφέρεια του
οποίου βρίσκεται το υπό κατάσχεση ή προσημείωση πράγμα.
Σε υποθέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας απαιτείται και η θεμελίωση
διεθνούς δικαιοδοσίας κατά το άρθρο 3 του ΚΠολΔ, το οποίο παραπέμπει στις
διατάξεις της κατά τόπον αρμοδιότητας, μεταξύ των οποίων και η διάταξη
του άρθρου 683§ 3 του ίδιου Κώδικα.
Η ειδική δωσιδικία του τόπου εκτελέσεως των ασφαλιστικών μέτρων
συγκροτεί έτσι αντίστοιχη βάση διεθνούς δικαιοδοσίας για τη λήψη τους,
ακόμη και αν η κύρια υπόθεση δεν υπάγεται στη διεθνή δικαιοδοσία των
ελληνικών δικαστηρίων.
Marianna Teneke/ Μαριάννα Τενεκέ
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THERMAL CAMERAS WITHIN WORKPLACES AND PERSONAL DATA/
ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

In an effort to reduce the spread of the coronavirus in workplaces where a large
number of employees work, private and public companies have taken necessary
measures, such as installing thermal cameras at the entrance in order to inspect
the persons entering. Entry control at the workplace with thermal cameras is an
effective and temporary measure, in order to prevent people with high
temperature from entering the workplace. However, special attention should be
paid to the way in which personal data is recorded. The measure is in principle
appropriate for non-employees entering workplaces and under strict conditions
may also apply to employees. It is noted that the details of employees who have a
high temperature should not be published and the processing of medical data
should be conducted by specially authorized staff supervised by the occupational
physician. The employer is prohibited, in principle, from transmitting relevant
high-temperature information to a third party, and it is, exceptionally, permitted
to reveal the identity of a person only if deemed necessary for the protection of
public health.
Ελληνική Απόδοση:
Στην προσπάθεια μείωσης της εξαπλώσεως του κορωνοϊού στους χώρους
εργασίας όπου εργάζεται πληθώρα εργαζομένων, οι ιδιωτικές και οι δημόσιες
επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει στην λήψη αναγκαίων μέτρων, όπως η
τοποθέτηση θερμικών καμερών στην είσοδο προς έλεγχο των εισερχομένων.
Ο έλεγχος εισόδου στο χώρο εργασίας με θερμικές κάμερες είναι ένα μέτρο
δραστικό και προσωρινό, με σκοπό την αποτροπή εισόδου στο χώρο εργασίας
ατόμων με υψηλή θερμοκρασία. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
αποδίδεται στον τρόπο καταγραφής των προσωπικών δεδομένων. Tο μέτρο
ενδείκνυται κατ’ αρχήν για τους μη εργαζομένους εισερχομένους σε χώρους
εργασίας και υπό αυστηρές προϋποθέσεις μπορεί να λάβει χώρα και για τους
εργαζομένους. Σημειώνεται ότι δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται τα στοιχεία
των εργαζομένων που παρουσιάζουν υψηλή θερμοκρασία και η επεξεργασία
των ιατρικών δεδομένων θα πρέπει να γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένο
προσωπικό που υπάγεται στον ιατρό εργασίας. O εργοδότης καταρχήν, δεν
θα πρέπει να διαβιβάσει σχετική πληροφορία υψηλής θερμοκρασίας σε
τρίτους και επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η αποκάλυψη της ταυτότητας ενός
προσώπου, μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητη για την προστασία της δημόσιας
υγείας.
Olga Fakiola/ Όλγα Φακιόλα
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EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY ART. 119 PARA. 4 L.4548/2018/
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. 119 ΠΑΡ. 4 Ν.4548/2018
Pursuant to art. 119 para. 4 subparagraph a’ of L. 4548/2018, in case the
company’s equity (net assets) is less than half (½) of its share capital, the Board of
Directors is obliged to convene the General Assembly within 6 months from the
closing date of the fiscal year, with an agenda including either the dissolution of
the company or the adoption of any other appropriate measure. Possible
omission of the Board of Directors to convene the General Assembly within this
period, could incur criminal liability, pursuant to art. 180 par.1 of L.4548/2018, as
well as civil liability, pursuant to art. 102 par. 1 of L.4548/2018, of the members
responsible for the failure to comply with the above obligation. In such case, the
company’s auditors are obliged to convene the General Assembly (art. 119 para.4
subparagraph b’ of L.4548/2018). This provision constitutes mandatory law, and
no statutory provision is allowed referring to either the obligation of the Board of
Directors or referring to the prescribed percentage reduction of the company’s
net assets in relation to the share capital.
Ελληνική Απόδοση:
Σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 εδ. α’ του Ν. 4548/2018, σε περίπτωση που το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (καθαρή θέση) της εταιρείας υπολείπεται του
ημίσεος (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία 6
μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα είτε τη λύση της εταιρείας ή την
υιοθέτηση άλλου πρόσφορου μέτρου. Τυχόν παράλειψη του Διοικητικού
Συμβουλίου να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός αυτής της
προθεσμίας, επισύρει ποινική ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 180 παρ. 1 του ν.
4548/2018 και αστική ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 1 του ν.
4548/2018, εκείνων των μελών που ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση της
ανωτέρω υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτή, οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν
την υποχρέωση να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση (άρθρο 119 παρ. 4 εδ.
β’ ν.4548/2018). Η διάταξη αυτή αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο και δεν είναι
επιτρεπτή οιαδήποτε αντίθετη καταστατική πρόβλεψη, τόσο ως προς την
υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ως προς το προβλεπόμενο
ποσοστό μείωσης της καθαρής θέσης έναντι του μετοχικού κεφαλαίου.
Ioannis Zachos/ Ιωάννης Ζάχος
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ABOUT A LOST SECURITY/
ΠΕΡΙ TOY ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ
In case of theft, loss, or destruction of a security issued to the bearer, its holder
until then, is able, unless the security stipulates otherwise, to request the court to
declare the security as invalid, or to prohibit the debtor from paying the person
presenting him with the security, according to the procedure prescribed by the
law. According to the provisions of article 895 of the Civil Code, this provision
does not apply to interest rates, coupons and interest-free bills, which are payable
upon presentation. The Code of Civil Procedure provides for a special procedure
in articles 843-860, which consists of 2 stages, the stage of publication of an
invitation for the declaration of entitlement and the stage of the declaration of the
security’s invalidity. The competent court, is the County Court of the place of
payment of the security, or in case such place is not mentioned, the competent
court is the County Court of the district in which the issuer is domiciled or (in
case he is not domiciled) the County Court of the district in which the issuer is
accommodated.
Ελληνική Απόδοση:
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του ανώνυμου χρεογράφου,
ο μέχρι τότε κομιστής του μπορεί, εφόσον δεν ορίζεται σ’ αυτό το αντίθετο, να
ζητήσει από το δικαστήριο να κηρύξει, με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος,
τον τίτλο ανίσχυρο ή να απαγορεύσει στον οφειλέτη να πληρώσει σ’ εκείνον
που τον παρουσιάζει. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα τοκομερίδια, στα
μερισματόγραφα και στα άτοκα γραμμάτια που είναι πληρωτέα εν όψει,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 895ΑΚ. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
προβλέπει ειδική διαδικασία στα άρθρα 843-860, η οποία αποτελείται από 2
στάδια, το στάδιο της δημοσίευσης προσκλήσεως για την αναγγελία του
δικαιώματος και

το στάδιο της κήρυξης του αξιογράφου ως ανίσχυρου.

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο του τόπου πληρωμής του
αξιογράφου, ενώ αν δεν αναφέρεται ο τόπος πληρωμής, αρμόδιο είναι το
Ειρηνοδικείο της περιφέρειας στην οποία ο εκδότης έχει την κατοικία του ή
(αν δεν έχει κατοικία) τη διαμονή του.
Evgenia Charalampea/ Ευγενία Χαραλαμπέα
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EUROPEAN TRADEMARKS AFTER BREXIT/
ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT
Registering a European trademark results to the protection of the rights of its
beneficiary within the entire EU, against offences that could occur in any EU
member state. Due to the United Kingdom exiting the EU (Brexit), the European
Organization of Intellectual Property (EUIPO) has released guidelines, in order to
clarify the consequences of Brexit to European trademarks protection. More
specifically, under article 54 of the UK Withdrawal Agreement, it is clarified that
provided the European trademark has been registered by 31.12.2020, then it is
protected automatically and free of charge in the UK, as a separate registered
national (British) trademark, bearing the same characteristics and referring to the
same product/service. It is noteworthy that the registration of the new British
trademark is retrospective, meaning that the British trademark, which will exist
along with the European, will have the same filing/priority date as the latter,
leading to higher level of security for its beneficiary.
Ελληνική Απόδοση:
Η κατοχύρωση ευρωπαϊκού σήματος αναπτύσσει αποτελέσματα στην Ε.Ε.,
παρέχοντας προστασία στον δικαιούχο του από ενδεχόμενες προσβολές που
δύναται να επισυμβούν σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος. Ένεκα της εξόδου του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. (Brexit), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) συνέταξε μία σειρά από κατευθυντήριες
γραμμές, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η τύχη των ευρωπαϊκών σημάτων
στην βρετανική αγορά. Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι, δυνάμει του άρ. 54
της Συμφωνίας Εξόδου, εφόσον το ευρωπαϊκό σήμα έχει καταχωρισθεί μέχρι
και την 31.12.2020, τότε προστατεύεται αυτόματα και αδαπάνως στο ΗΒ, με
τη μορφή διακριτού εθνικού (βρετανικού) σήματος, που θα φέρει τα ίδια
χαρακτηριστικά και θα αφορά στο ίδιο προϊόν/υπηρεσία. Αξιοσημείωτη είναι
η πρόβλεψη πως η καταχώριση του νέου βρετανικού σήματος, το οποίο θα
υπάρχει παράλληλα με το ευρωπαϊκό, θα ανατρέχει στο χρόνο καταχώρισης
του τελευταίου, γεγονός που συντελεί στην μεγαλύτερη εξασφάλιση του
δικαιούχου.
Moschoula Gerali-Moschou/ Μοσχούλα Γέραλη-Μόσχου
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