ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Της εταιρίας με την επωνυμία ''easyGroup Ltd”, με έδρα εις 10 Ansdell
Street, Kensington, London W8 5BN, Μεγάλη Βρετανία, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα (ΑΦΜ GB777804778).
ΚΑΤΑ
Του Νικολάου Αγραφιώτη του Γεωργίου, ο οποίος διατηρεί ατομική
επιχείρηση υπηρεσιών στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) υπό το διακριτικό
τίτλο «easy air park» με έδρα της επιχείρησής του στο Κορωπί Αττικής, Περιοχή
Θέση Βούρλια, ΤΚ 19400 (ΑΦΜ 124059425)

************
Προς υποστήριξη της από 29.06.2019 αγωγής της εταιρείας μας, με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 79013/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2474/2019
προσάγουμε και επικαλούμαστε:
α)

Αντίγραφο της υπό κρίση Αγωγής μας ως Σχετικό Α’.

β)

Tο διπλότυπο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής ΔΣΑ υπ’ αριθμ.

…………… ως Σχετικό Β’.
γ)

Το υπ’ αριθμ. ………………… Παράβολο Δικαστικού Ενσήμου ως Σχετικό

Γ’.
δ)

Δικαστικό Πληρεξούσιο με τη μετάφρασή του στα Ελληνικά, με το οποίο

εξουσιοδοτείται η υπογράφουσα πληρεξούσια δικηγόρος μας, υπογεγραμμένο
από τον Διευθυντή της ενάγουσας εταιρείας, κο Στέλιο Χατζηιωάννου, με
δικαίωμα υπογραφής, το οποίο φέρει συμβολαιογραφική επικύρωση της
υπογραφής και επισημείωση της Σφραγίδας της Σύμβασης της Χάγης
(Apostille), (Σχετικό 1 α’).
Επίσης προσκομίζουμε (Σχετικό 1 β’) αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας
μας, αντίγραφα των πιστοποιητικών αλλαγής επωνυμίας της εταιρείας μας (από
GREGSHOT LIMITED σε EASYGROUP IP LICENSING LIMITED και στη
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συνέχεια σε easyGroup Ltd)

και απόσπασμα από το ηλεκτρονικό Αγγλικό

Μητρώο Εταιρειών όπως αυτό έχει την 11/12/2019 από το οποίο αποδεικνύεται
ότι ο υπογράφων το πληρεξούσιο κ Στέλιος Χατζηιωάννου είναι ο Διευθυντής
της ενάγουσας από το έτος 2000 ως σήμερα). Όλα τα προαναφερθέντα
έγγραφα φέρουν συμβολαιογραφική επικύρωση και επικύρωση με Apostille σε
ένα σώμα και συνοδεύονται από αποσπασματική ελληνική μετάφραση.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της ενάγουσας με τίτλο
«Διευθυντές»: Ένας μοναδικός Διευθυντής θα έχει την εξουσία να ασκήσει όλες
τις εξουσίες και διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στον Πίνακα Α, του
Κανονισμού Εταιρειών 1985.
Ως Σχετικό 1γ’ προσκομίζουμε αντίγραφο του Πίνακα Α, του Κανονισμού
Εταιρειών 1985 Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Κανονισμού,
«η διοίκηση της εταιρείας θα γίνεται από τους διευθυντές οι οποίοι
μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας». Σύμφωνα με το άρθρο
71 του ίδιου Κανονισμού: «Οι διευθυντές μπορούν, με πληρεξούσιο έγγραφο
ή αλλιώς, να διορίζουν κάθε πρόσωπο να είναι εκπρόσωπος της
εταιρείας για όποιος σκοπούς και με όποιες συνθήκες αποφασίζουν,
συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας για τον αντιπρόσωπο να εκχωρεί
όλες ή κάποιες από τις εξουσίες του».
Αποδεικνύεται από τα ανωτέρω ότι ο υπογράφων το δικαστικό πληρεξούσιο κ.
Στέλιος Χατζηιωάννου, Διευθυντής της ενάγουσας κατά τον χρόνο υπογραφής
του πληρεξουσίου, έχει την εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία μας σύμφωνα
με το άρθρο 8 του Καταστατικού της ενάγουσας και με τα άρθρα 70 και 71 του
Κανονισμού Εταιρειών 1985 (Πίνακας 1)
ε)

Την υπ’ αριθμ. 8902 Ε’/19-9-2019 έκθεση επίδοσης της υπό κρίση

αγωγής προς τον εναγόμενο από το Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών
Ανδρέα Διαμαντή, την οποία προσάγουμε και επικαλούμαστε ως Σχετικό 2.
στ)

Αντίγραφο της υπ' αριθμ. 37033/19-12-2019 Ένορκης βεβαίωσης του

έχοντος ιδία αντίληψη μάρτυρά μας, κ. Φίλιππου Ρίχτερ, ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Αθηνλών κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου (Σχετικό μας 3) η
οποία

ελήφθη

κατόπιν

νομίμου

κλητεύσεως

του

εναγόμενου,

όπως

αποδεικνύεται από την υπ' αριθμ. 9841 Ε’/16-12-2019 Έκθεση Επίδοσης του
Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών κ. Ανδρέα Διαμαντή (Σχετικό μας
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4), την οποία προσάγουμε και επικαλούμαστε.

1.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ – Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «easyJET» ΚΑΙ Η

ΜΕΓΑΛΗ ΦΗΜΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΣ «easy»
Όπως καταθέτει σχετικά και o έχων ίδια αντίληψη μάρτυράς μας,
Φίλιππος Ρίχτερ, ο οποίος κατέχει τη θέση του Συντονιστή των δικαιωμάτων
Βιομηχανικής

ιδιοκτησίας

(Brand

Coordinator)

easyGroup Lτd: «Η «easyGroup Limited»

της

ενάγουσας

εταιρίας

ιδρύθηκε από τον Έλληνα

επιχειρηματία κυπριακής καταγωγής κ. Στέλιο Χατζηιωάννου ο οποίος έχει
ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα και διατηρεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελληνική
αγορά. Η εταιρία ιδρύθηκε με σκοπό να συστήσει έναν όμιλο εταιρειών, οι οποίες
δραστηριοποιούνταν με το όνομα «EASY», ακολουθώντας την επιτυχία της
αεροπορικής εταιρείας «EASY JET». Η easyGroup είναι το ιδιωτικό επενδυτικό
όχημα του κ. Στέλιου Χατζηιωάννου, του γνωστού Ελληνοκύπριου επιχειρηματία
και ιδρυτή της easyJet PLC, μιας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες
στην Ευρώπη. Μέσω της easyGroup, ο Sir Στέλιος κατέχει και διαχειρίζεται την
οικογένεια των σημάτων «easy». Ο Στέλιος γεννήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα το
1967, όπου μεγάλωσε και τελείωσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα
εκπαιδευτήρια Δούκα. Παρότι ξεκίνησε την οικογένεια των σημάτων «easy» ενώ
ήταν εγκατεστημένος στο Λονδίνο, έχει παραμείνει πολύ κοντά στην Ελλάδα
τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Το φιλανθρωπικό του
έργο στην Ελλάδα είναι σημαντικό, όπως φαίνεται στον ιστότοπο του ιδρύματος
που έχει συστήσει www.steliosfoundation.gr το οποίο, μεταξύ άλλων, έχει
θεσμοθετήσει και απονέμει κάθε χρόνο με αρχή από το 2008 επιχειρηματικά
βραβεία με χρηματικά έπαθλα σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) με σκοπό να
υποστηρίξει την νεανική

επιχειρηματικότητα όσων

νέων

επιμένουν και

δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα παρά την οικονομική κρίση, ως
αντίβαρο για την φυγή των νέων Ελλήνων προς το εξωτερικό. Από τις
βραβευθείσες εταιρίες έχουν επιλεγεί επιχειρήσεις στις οποίες στη συνέχεια
επένδυσε ο κος Χατζηιωάννου και συνέχισε να τις υποστηρίζει, δόθηκαν δε σε
αυτές και άδειες χρήσης του σήματος easy, με αποτέλεσμα αυτές να συνεχίζουν
να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ως μέλη της οικογένειας σημάτων easy. Ο
κ. Στέλιος Χατζηιωάννου ίδρυσε τη διάσημη πλέον αεροπορική εταιρεία
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«easyJet» το 1995, αλλά εξ’ αρχής είχε σκοπό να επεκτείνει τη χρήση του
ονόματος «easy» και σε άλλες δραστηριότητες, τομείς και επιχειρήσεις».
Το πρώτο σήμα ''easy'' της οικογένειας σημάτων ήταν το σήμα
''easy.Jet'', που κατατέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο την 5η Απριλίου 1995 και η
εταιρία μας δραστηριοποιείται ώστε να προστατευθεί και να ισχυροποιηθεί η
χρήση και η φήμη του σήματος «easy» και να επεκταθεί η χρήση του μετά το
πολύ επιτυχημένο λανσάρισμα της αεροπορικής εταιρίας «easyJet» το 1995.
Μέσω του δικτύου της, η εταιρεία μας χορηγεί άδειες χρήσης του σήματος
«easy» σε τρίτες επιχειρήσεις.
Προσκομίζουμε αντίγραφο του υπ’ αριθμ. UK00002016785 σήματος
«EASYJET» ως σχετικό 5 που κατατέθηκε το 1995 και συγκεκριμένα την 5η
Απριλίου 1995 στο Ηνωμένο Βασίλειο και καταχωρήθηκε την 4.10.1996 και
ισχύει νομίμως ως σήμερα.
Ο έχων ίδια αντίληψη μάρτυράς μας, Φίλιππος Ρίχτερ, καταθέτει
αναλυτικά με της υπ' αριθμ. 37033/19-12-2019 Ένορκη βεβαίωση του, σχετικά
με την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας «easyJet», σχετικά με τις
διαφημιστικές ενέργειες που έγιναν για την προώθηση της εταιρείας καθώς και
για τα χρηματικά ποσά που δαπανήθηκαν για τις εν λόγω διαφημιστικές
ενέργειες.

Επιπλέον

επιβεβαιώνει

τον

αριθμό

των

επιβατών

που

χρησιμοποίησαν την easyJet ετησίως και του ετήσιου τζίρου της αεροπορικής
εταιρείας καταθέτοντας συγκεκριμένα ποσά και αριθμούς ταξιδιωτών σε πίνακες
που περιλαμβάνονται στην ένορκή του βεβαίωση.
Αναφορικά με την παρουσία της «easyJet» στην Ελλάδα, ο μάρτυράς μας
καταθέτει τα εξής:
«13. Η «easyJet» πέταξε για πρώτη φορά από το αεροδρόμιο του Λούτον στο
Λονδίνο προς την Αθήνα το έτος 1998. Από εκείνη τη στιγμή, το σήμα «easy»
και οι αξίες του, που συνοψίζονται καλύτερα στο σλόγκαν «για τους πολλούς, όχι
για τους λίγους», αποτέλεσαν το επίκεντρο και της Ελληνικής αγοράς.
14.

Ειδικώτερα, στις 04 Ιουλίου 1998, η «easyJet» ανακοίνωσε ότι θα

ξεκινήσει μια πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα. Αυτό αναφέρθηκε στην
εφημερίδα «The Times» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λόγω της Ελληνοκυπριακής
κληρονομιάς του Στέλιου, η έναρξη της συγκεκριμένης διαδρομής προσέλκυε
σημαντική κάλυψη από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η Ολυμπιακή
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Αεροπορία, η ελληνική εθνική αεροπορική εταιρεία, βρισκόταν τότε σε δύσκολη
οικονομική κατάσταση και συνεπώς δεν ταίριαζε πραγματικά με τη ιδέα του
«Δαβίδ εναντίον Γολιάθ», που υιοθετούσε συνήθως η «easyJet» όταν
εισερχόταν σε νέες αγορές, όπως όταν επιτέθηκε στην British Airways στο
Ηνωμένο Βασίλειο ή στην KLM στην Ολλανδία. Ως εκ τούτου, ο Στέλιος
αποφάσισε αποφάσισε αντί να επιτεθεί στην Ολυμπιακή, να επικεντρώσει τις
δραστηριότητες μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων της «easyJet» έναντι των
ελληνικών ταξιδιωτικών πρακτόρων. Η ιδέα ήταν ότι μέχρι τότε όλες οι
αεροπορικές

εταιρείες

πλήρωναν

υψηλές

προμήθειες

σε

ταξιδιωτικούς

πράκτορες για να πωλήσουν τα εισιτήριά τους με αποτέλεσμα να είναι αντίστοιχα
υψηλοί οι ναύλοι αεροπορικών εισιτηρίων. Έτσι, οι κρατήσεις για τις πτήσεις της
easyJet γίνονταν μόνο μέσω τηλεφώνου το 1998 (το διαδίκτυο μόλις είχε
ξεκινήσει), οπότε το μήνυμα ήταν προς τους Έλληνες καταναλωτές «να κάνετε
απευθείας κράτηση και να σταματήσετε το ταξιδιωτικό πρακτορείο για να
εξοικονομήσετε

χρήματα

όταν

πετάτε

στο

Λονδίνο

από

την

Αθήνα».

Πραγματοποιήθηκαν μια σειρά διαφημίσεων στον Ελληνικό τύπο, οι οποίες
έλεγαν στο κοινό να ξεχάσει τους ταξιδιωτικούς του πράκτορες, "Όχι πράκτορες".
Δεν έχουμε στοιχεία για το ακριβές ποσό που δαπανήθηκε για διαφήμιση στην
Ελλάδα για την έναρξη της νέας διαδρομής το 1998, αλλά πιστεύουμε ότι ήταν
τουλάχιστον € 50.000. Η ομοσπονδία των ταξιδιωτικών πρακτορείων της
Ελλάδας

(ο

κ.

Γκίνης,

ταξιδιωτικός

πράκτορας)

αντέδρασε

άσχημα

κατηγορώντας τον Στέλιο και την «easyJet» για «εμπορικό χουλιγκανισμό» όπως
αναφέρεται στους «Financial Times» της 21ης Ιουλίου 1998. Η ομοσπονδία
στράφηκε κατά της «easyJet» ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και αυτό
οδήγησε σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαφημιστική εκστρατεία στην Αθήνα στις
21 Ιουλίου 1998, καθώς χιλιάδες ‘Έλληνες ήρθαν να υποστηρίξουν τον Στέλιο
κατά την δικάσιμο της υπόθεσης και υπήρχε ένα τεράστιο πλήθος υποστηρικτών
έξω από τα δικαστήρια στην Ευέλπιδων. Το γεγονός αυτό προσέλκυσε
σημαντική κάλυψη στον ελληνικό Τύπο και τα ελληνικά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης.
Ενδεικτικά αναφέρω την εξής δημοσίευση στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»: «Ο
33χρονος γιος τού Λουκά Χατζηιωάννου, Στέλιος, είναι ιδιοκτήτης της
αεροπορικής εταιρείας Easyjet. Η εταιρεία του Στέλιου Χατζηιωάννου κατάφερε
να δημιουργήσει πονοκεφάλους σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες λόγω των
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φθηνών της εισιτηρίων, ενώ κατόρθωσε το 1998 να πραγματοποιήσει κέρδη 3,6
εκατ. ευρώ. Η αξία της περιουσίας του υπολογίζεται σε 675 εκατ. ευρώ (περίπου
222 δισ.δραχμές) και τον κατατάσσει στη 238η θέση της λίστας του
«Eurobusiness»

(https://www.tanea.gr/2000/01/12/economy/oi-ellines-

megistanes/)
15.

H easyjet ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους (low cost)

που πέταξε στην Ελλάδα και κατάφερε να δημιουργήσει, να ανοίξει και να
μεγαλώσει την συγκεκριμένη αγορά, μετέφερε δε εκατομμύρια επιβατών από και
προς την Ελλάδα. Η easyJet τώρα λειτουργεί περισσότερα από 80 δρομολόγια
από την Ελλάδα. Ειδικότερα:
Η easyJet πλέον συνδέει την Αθήνα απ’ ευθείας με τη Βασιλεία, το
Βερολίνο, τη Γενεύη, το Εδιμβούργο, το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Μιλάνο, το
Μπρίστολ, τη Νάπολη, το Παρίσι.
Επίσης με την easyJet συνδέονται απ’ ευθείας: -ο Βόλος με το Λονδίνο, -η
Ζάκυνθος με το Λίβερπουλ, το Λονδίνο και το Μπρίστολ, -το Ηράκλειο Κρήτης με
το Βερολίνο, τη Γενεύη, το Εδιμβούργο, το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Μιλάνο,
το Μπορντό, το Μπρίστολ, τη Νάντη και το Παρίσι, -η Θεσσαλονίκη με τη
Βασιλεία, τη Βενετία, το Βερολίνο, το Λονδίνο και το Μάντσεστερ, - η Καλαμάτα
με το Λονδίνο και το Μάντσεστερ, - η Κέρκυρα με το Άμστερνταμ, τη Βενετία, το
Βερολίνο, το Λονδίνο, τη Λυών, το Μάντσεστερ, το Μιλάνο, το Μπρίστολ, τη
Νάπολη, Νιούκαστλ και το Παρίσι, - η Κεφαλλονιά με τη Βενετία, το Βερολίνο, το
Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Μιλάνο και το Μπρίστολ, -η Κως με τη Βενετία, το
Βερολίνο, τη Γλασκώβη, το Λονδίνο, το Μιλάνο και τη Σκωτία, - η Μύκονος με τη
Βασιλεία, τη Βενετία, τη Γενεύη, το Λονδίνο, τη Λυών, το Μάντσεστερ, το Μιλάνο,
τη Νάπολη, τη Νίκαια και το Παρίσι, - η Πρέβεζα με το Βερολίνο, το Λονδίνο και
το Μάντσεστερ, - η Ρόδος με τη Βενετία, το Βερολίνο, το Λονδίνο, το Μιλάνο, το
Μπορντό, το Μπρίστολ, το Νιούκαστλ και το Παρίσι, - η Σαντορίνη με τη Βενετία,
τη Γενεύη, το Λονδίνο, το Μάντσεστερ και το Μιλάνο».
Προσκομίζουμε ενδεικτικά δημοσιεύματα σε ελληνικές διαδικτυακές
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, αναφορικά με την αεροπορική εταιρία
«easyJet»:
-

Στη στήλη «Business stories» της διαδικτυακής ιστοσελίδας

fortunegreece.com δημοσιεύθηκε την 12/11/2015 το άρθρο με τίτλο «H easyJet
αποκαλύπτει τα σχέδια της για την Ελλάδα». Το άρθρο συντάχθηκε με την
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ευκαιρία του εορτασμού των 20 ετών πτήσεων που γιόρτασε η easyJet, και
αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: «Τα 20 χρόνια πτήσεων γιόρτασε η easyJet,
η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία της Ευρώπης, παρουσία δημοσιογράφων από
όλο τον κόσμο. Από το 1995, έτος κατά το οποίο διεξήχθη η πρώτη πτήση από
Luton στο Glasgow με κόστος όσο ένα ζευγάρι jeans αξίας 30 λιρών, μέχρι και
σήμερα η αεροπορική εταιρία έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της 31 χώρες, έχει
μεταφέρει πάνω από 68 εκατομμύρια επιβάτες σε 137 αεροδρόμια, ενώ διατηρεί
768 διαδρομές σε όλη την Ευρώπη. Όπως ανέφερε στο Fortunegreece.com ο
Γενικός Διευθυντής της easyJet για Ελλάδα και Κύπρο, Neil Slaven , η χαμηλού
κόστους αεροπορική που ιδρύθηκε από τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου, «χτίζει»
διαρκώς την παρουσία της στην ελληνική αγορά και στόχος της είναι να
επεκτείνει τη χρονική περίοδο εκτέλεσης πτήσεων και τους χειμερινούς μήνες.
Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για τη χώρα σας και θα θέλαμε να καλύψουμε αυτό το
κενό. Τα κέρδη θα είναι πολλαπλά, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες και τους
τουρίστες που θα έχουν τη δυνατότητα να επικσκεφθούν φανταστικούς
τουριστικούς προορισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά σαφώς και για
την ίδια την easyJet». …. Σε 15% ανέρχεται το μερίδιο της easyJet στην
Ελλάδα. Με την διεξαγωγή πτήσεων δύο φορές την ημέρα προς Ελλάδα από το
αεροδρόμιο του Gatwick, η αεροπορική από το Luton έχει καταφέρει να κερδίσει
μερίδιο αγοράς της τάξης του 15%, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα υψηλότερα.
Στην Ελλάδα η πληρότητα των αεροσκαφών της αεροπορικής διαμορφώνεται
σε 80%, ενώ το δίκτυο των προορισμών της ξεπερνάει τους 60. ….Αυτό που
μας ζητάνε οι τουρίστες είναι περισσότερη Ελλάδα, περισσότερα ελληνικά νησιά
και καλύτερες προσφορές. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Είμαστε σε συζητήσεις με
την αρμόδια αρχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε στους καταναλωτές μας
φθηνότερα εισιτήρια, αλλά και με το Υπουργείο Τουρισμού για την υλοποίηση
πτήσεων και το Χειμώνα». Έναρξη προγράμματος επιβράβευσης πελατών
Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά και δείχνουν πως το 2015, το 74% των επιβατών
της επέλεξε να ταξιδέψει ξανά με την easyJet – δηλαδή περισσότεροι από 50
εκατομμύρια επιβάτες, με την αεροπορική να ανακοινώνει την έναρξη
προγράμματος επιβράβευσης των «πιστών» πελατών της (flight club). Σήμερα η
easyJet απασχολεί περίπου 10.000 άτομα, ενώ αναπτύσσεται, σε ετήσια βάση
και με όρους αύξησης χωρητικότητας, με ρυθμό 7%, επικεντρώνοντας τη
στρατηγική της στην δημιουργία νέων σταθμών βάσης». (Σχετικό 6)
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Στην

ηλεκτρονική

ιστοσελίδα

http://www.enikonomia.gr/,

δημοσιεύθηκε την 28.04.2017 άρθρο με τίτλο «Easyjet: Αύξηση ρεκόρ
σημείωσαν οι επιβάτες που ταξίδεψαν προς την Ελλάδα το 2016». Το εν
λόγω άρθρο αναφέρει τα εξής: «Περίπου 2,5 εκατ. επιβάτες ταξίδεψαν το 2016,
από και προς Ελλάδα, με την αεροπορική εταιρεία ΕasyJet, μία αύξηση της
τάξεως του 40% από το 2010. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους «ρεκόρ», όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η ΕasyJet ξεκίνησε 5 νέα δρομολόγια
προσφέροντας στους Έλληνες επιβάτες ακόμα περισσότερες ταξιδιωτικές
επιλογές στην Ευρώπη και δίνοντας στους Ευρωπαίους τουρίστες την ευκαιρία
να έρχονται απευθείας στα πιο δημοφιλή ελληνικά θέρετρα: από τη Ρόδο στο
'Αμστερνταμ, από τη Μύκονο στη Βενετία, Λυών και Νίκαια, καθώς και από τη
Σαντορίνη στη Βενετία. Η εταιρία, από το 2010, αυξάνει τις επενδύσεις της στην
Ελλάδα κατά μέσο όρο πάνω από 9%, ενώ το 2017 η επένδυση αναμένεται να
αυξηθεί σε ελληνικά παραλιακά θέρετρα κατά 7% και με 4 νέα δρομολόγια που
ανακοινώθηκαν νωρίτερα τον χειμώνα: από Ρόδο προς Λονδίνο (Λούτον) και
Αμβούργο, από Πρέβεζα προς Μάντσεστερ και από την Κεφαλονιά προς
Μπρίστολ. «Οι ελληνικοί προορισμοί είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για διακοπές
ανάμεσα στους Ευρωπαίους και αυτό αποδεικνύεται καθώς ο τουρισμός
αυξήθηκε κατά 10% (στοιχεία ΣΕΤΕ -ΥΠΑ) το 2016, έναντι του 2015 στην
Ελλάδα. Οι διεθνείς πτήσεις, κυρίως από ευρωπαϊκές πόλεις, επίσης αυξήθηκαν
κατά 5,7% τον ίδιο χρόνο. Εμείς εδώ στην easyJet, νιώθουμε πολύ
ενθουσιασμένοι που συνεισφέρουμε στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος
προς την Ελλάδα, με ολοένα και περισσότερους επιβάτες από την Ευρώπη κάθε
χρόνο. Η easyJet προσφέρει επίσης εύκολες και προσιτές ταξιδιωτικές
λύσεις για τους Έλληνες επιβάτες, καθώς διαθέτει άμεσες συνδέσεις με 76
(από φέτος το καλοκαίρι) ευρωπαϊκούς προορισμούς» δήλωσε η Sophie
Dekkers, UK Country Director της easyJet» (Σχετικό 7).

-Την

12.12.2017

δημοσιεύθηκε

στην

διαδικτυακή

εφημερίδα

https://www.news247.gr/ άρθρο με τίτλο: «Easyjet: Αυτά είναι τα 7 νέα
δρομολόγια στην Ελλάδα το 2018». Το άρθρο αναφέρει τα εξής: «H Easyjet
ήταν η πρώτη low cost αεροπορική που πέταξε στην Ελλάδα και κατάφερε
να ανοίξει και να δημιουργήσει και μεγαλώσει την συγκεκριμένη αγορά.
Για την νέα χρονιά ΕasyJet ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα
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με επτά νέα δρομολόγια. Η εταιρία επίσης ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει δύο
εβδομαδιαίες πτήσεις από το αεροδρόμιο του Βόλου για το αεροδρόμιο του
London Gatwick, προσθέτοντας την πόλη της Θεσσαλίας στο συνεχώς
αναπτυσσόμενο δίκτυό της, με πάνω από 140 προορισμούς. Η ΕasyJet τώρα
λειτουργεί σε περισσότερα από 80 δρομολόγια από την Ελλάδα. Σύμφωνα με
ανακοίνωση της εταιρείας, με το νέο δρομολόγιο της Βασιλείας, η ΕasyJet
πλέον συνδέει την Αθήνα με έντεκα ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως το
Βερολίνο Schönefeld, το Μπρίστολ, το Εδιμβούργο, τη Γενεύη, το Αμβούργο, το
Gatwick του Λονδίνου, το Μάντσεστερ, το Μιλάνο (Μαλπένσα), τη Νάπολη και το
Παρίσι (Orly)…. Η easyjet πέτυχε έναν αριθμό-ρεκόρ επιβατών από και προς την
Ελλάδα το τελευταίο δωδεκάμηνο, με περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια
επιβάτες, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξεως 7,2% σε σχέση με
το προηγούμενο χρόνο. Η ΕasyJet συνδέει τώρα την Ελλάδα με έξι ευρωπαϊκές
χώρες και πάνω από 20 διαφορετικούς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη, όπως
τη Γενεύη, το Μάντσεστερ και το Μιλάνο (Μαλπένσα)». (Σχετικό 8)
Αποδεικνύεται από τα παραπάνω, ότι η «easyJet» έχει ισχυρή παρουσία
στην Ελλάδα, λειτουργεί δρομολόγια από όλα σχεδόν τα ελληνικά αεροδρόμια
προς πολλούς Ευρωπαϊκούς προορισμούς.
Όπως καταθέτει ο έχων ιδία γνώση μάρτυράς μας «κατά τα έτη 2014 και
2015, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100.000, συναλλαγές ανά έτος για την
αγορά αεροπορικών εισιτηρίων για τις πτήσεις της easyJet από Έλληνες
καταναλωτές. Επίσης, κατά τα έτη 2016 και 2017, πραγματοποιήθηκαν πάνω
από 90.000 συναλλαγές ανά έτος, από Έλληνες καταναλωτές για την
αγορά αεροπορικών εισιτηρίων για τις πτήσεις της easyJet. Ενώ κατά τα έτη
2018 και 2019, οι συναλλαγές για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων για τις
πτήσεις της easyJet που πραγματοποιήθηκαν από Έλληνες καταναλωτές
ξεπέρασαν και πάλι τις 100.000 ανά έτος».
Λόγω της ευρείας χρήσης των αεροπορικών υπηρεσιών που παρέχονται
από την εταιρεία μας από τους Έλληνες καταναλωτές και λόγω της ευρείας
διαφήμισης του σήματος easyJet στην Ελλάδα από την εταιρεία μας, και οι
Έλληνες καταναλωτές, όπως και οι καταναλωτές άλλων εθνικοτήτων, ταξιδιώτες
από άλλες χώρες που έρχονται στην Ελλάδα, αναγνωρίζουν το εν λόγω σήμα
ως σήμα μεγάλης φήμης και την προέλευση αυτού.
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Επισημαίνει ο μάρτυράς μας: «…η «easyjet» δεν δραστηριοποιείται μόνο
στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών, αλλά επιπλέον και στον τομέα της
έκδοσης

περιοδικών

που

προσφέρονται

στις

πτήσεις,

στην

ενοικίαση

αυτοκινήτων, στην ασφάλεια ταξιδιού και στις υπηρεσίες πάρκινγκ αεροδρομίου
και μεταφοράς από και προς αεροδρόμια».
Επομένως, οι Έλληνες καταναλωτές όταν βλέπουν τη λέξη «easy» ως
διακριτικό γνώρισμα υπηρεσιών σχετικών με την αεροπορική μεταφορά ή
υπηρεσιών που παρέχονται σε αεροδρόμια ή συνδέονται με αυτά, όπως είναι
και οι υπηρεσίες στάθμευσης για εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών που αφήνουν τα
αυτοκίνητό τους στο αεροδρόμιο, θεωρούν αβίαστα και αυτόματα ότι οι
υπηρεσίες αυτές προέρχονται από την εταιρεία μας.
Το κυρίαρχο χρώμα που χρησιμοποιεί η εταιρία μας προς διάκριση όλων
των προϊόντων και των υπηρεσιών της είναι το πορτοκαλί.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις αεροπορικές υπηρεσίες που παρέχει η
εταιρεία μας υπό το σήμα «easyJet», όπως αποδεικνύεται από τις παρακάτω
φωτογραφίες, κυριαρχεί το πορτοκαλί χρώμα, τόσο στο εξωτερικό τμήμα των
αεροπλάνων, όσο και στην καμπίνα των αεροσκαφών, αλλά και στα εισιτήρια,
στα διαφημιστικά φυλλάδια και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας μέσω
της οποίας γίνονται οι ηλεκτρονικές κρατήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων.
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Καταθέτει ο μάρτυράς μας: «Η αεροπορική εταιρία easyJet εξυπηρετεί
πλέον περισσότερα από 500 δρομολόγια ανάμεσα σε περισσότερα από 118
διαφορετικά αεροδρόμια στην Ευρώπη, στη βόρεια Αφρική και στη δυτική Ασία.
H easyJet, μαζί με τη θυγατρική της εταιρία Easyjet Switzerland χρησιμοποιεί
πάνω απο 200 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι τύπου Airbus
A319. Έχει δε 23 βάσεις αεροπλάνων, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, με
τη μεγαλύτερη να είναι στο Αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου. Η easyjet
μετέφερε το 2012 πάνω από 150 εκατομμύρια επιβάτες και γι' αυτό θεωρείται η
δεύτερη

μεγαλύτερη

αεροπορική

εταιρία

χαμηλού

κόστους,

μετά

από

την Ryanair».
Το 2011, η easyJet τιμήθηκε με το βραβείο "2011 Best Low-Cost Airline in
Europe" (Καλύτερη Αεροπορική Εταιρία Χαμηλού Κόστους στην Ευρώπη
του 2011) από τα World Airline Awards (Παγκόσμια Βραβεία Αεροπορικών
Εταιριών).»
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2.

ΤΟ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ

ΕΡΓΟ

ΤΟΥ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

«ΣΤΕΛΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ» ΚΑΙ ΤΑ «ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ»».
Όπως καταθέτει ο έχων ιδίαν αντίληψη μάρτυράς μας
«Ο Στέλιος άρχισε το φιλανθρωπικό του έργο, όταν έφτασε στην ηλικία
των 40 ετών και από τότε έχει επισημοποιήσει τη φιλανθρωπική του προσφορά
δημιουργώντας

το

Φιλανθρωπικό

Ίδρυμα

Στέλιος

Χατζηιωάννου

(www.stelios.org , www.steliosfoundation.gr ). Το ίδρυμα υποστηρίζει ένα ευρύ
φάσμα φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, κυρίως στις χώρες όπου ο Στέλιος έχει
ζήσει και εργασθεί , δηλαδή την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, και
το Μονακό. Όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Στέλιος, οι πόροι από ένα μέρος
από το ποσοστό που εισπράττει κάθε φορά που πραγματοποιείται μια
πτήση μέσω της EasyJet, διοχετεύονται στο φιλανθρωπικό του έργο.»
Δηλαδή, ως δικαιούχος του σήματος «easyJet» η ενάγουσα εταιρία μας το
έχει παραχωρήσει με άδεια χρήσης στην αεροπορική εταιρία «easyJet» η οποία
είναι πλέον εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, και η ενάγουσα
εισπράττει αμοιβή για την παραχώρηση αυτή της άδειας χρήσης σήματος, όπως
και για τα άλλα σήματά μας «easy».
Και συνεχίζει ο έχων ιδία γνώση μάρτυράς μας:
«Όσον αφορά στην Ελλάδα, ήδη από το 2008, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα
Στέλιος Χατζηιωάννου διοργανώνει κάθε χρόνο την απονομή βραβείων
ελληνικής επιχειρηματικότητας. Τα βραβεία αφορούν αποκλειστικά

νέους

επιχειρηματίες στην Ελλάδα, κάτω των 40 ετών που έχουν δημιουργήσει μια
εταιρεία στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια με ελάχιστο μικτό κέρδος € 10.000
ετησίως.
Ο σημαντικός για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα θεσμός ενισχύει
ουσιαστικά την εθνική οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην
Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μέχρι και το 2017, το Βραβείο ενίσχυσε νέες επιχειρήσεις
με το συνολικό ποσό των 700.000 ευρώ. Το 2018, ο ετήσιος θεσμός για τη
νεανική

επιχειρηματικότητα

διέθεσε

το

ποσό

των

100.000

ευρώ

και

συγκεκριμένα: 30.000 ευρώ στον πρώτο νικητή και 10.000 ευρώ έκαστος σε επτά
ακόμα νικητές.
Στο πλαίσιο του θεσμού, έχουν μέχρι σήμερα βραβευθεί συνολικά 32
επιχειρήσεις, με 8 από αυτές να ανακηρύσσονται νικητές το 2018. Το 2018,
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ανάμεσα σε 64 Εταιρείες που έθεσαν υποψηφιότητα μεγάλος νικητής
αναδείχθηκε

το

FERRYHOPPER.COM,

μια

πρωτοποριακή

πλατφόρμα

αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που -μέσα από διαφορετικές
λειτουργίες- μετατρέπει τη διαδικασία online κράτησης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου σε
μια απλή και ευχάριστη εμπειρία. Η εταιρεία έλαβε το μεγάλο έπαθλο των
€30.000, ενώ ακόμη επτά εταιρείες βραβεύθηκαν με το ποσό των €10.000 η κάθε
μία. Πρόκειται για τις: Duck Private Cheffing, DigitalWise, Greeking.me,
Hempoilshop, Lamda ΜΑΕΒΕ, Park Around BV και Wine Art Α.Ε.
Για πρώτη χρονιά πέρυσι, ο μεγάλος νικητής του Βραβείου, το
Ferryhopper επιλέχθηκε από τον Στέλιο Χατζηιωάννου και εντάχθηκε στο
δυναμικό της easyGroup. H νέα πλατφόρμα www.easyferry.com έρχεται να
συνδυάσει το πασίγνωστο εμπορικό σήμα της easyGroup με την καινοτομία και
τις έξυπνες υπηρεσίες που παρέχει το Ferryhopper.
Τις προηγούμενες χρονιές, νικήτριες ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες: Melira
Greek Honey (2017), Sun of a Beach (2016), Sede (2015), Ancient Greek
Sandals (2014), Nanobionic (2013), People for Business (2012), Fereikos Helix
(2011), Fasmetrics (2010), Zoo.gr (2009) και Simply Burgers (2008).
Κάθε χρονιά, η διοργάνωση των βραβείων λαμβάνει μεγάλη
δημοσιότητα με εκτενείς αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης,
μεγάλη δημοσιότητα λαμβάνει και κάθε νέα συνεργασία της easyGroup με τρίτες
επιχειρήσεις, οι οποίες εντάσσονται στον Όμιλό της, όπως για παράδειγμα έγινε
με τη συνεργασία με την FERRYHOPPER. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Έλληνες
καταναλωτές γνωρίζουν ότι η εταιρεία μας επιδιώκει νέες συνεργασίες καθώς και
την ενασχόληση με νέα επιχειρηματικά αντικείμενα και την είσοδο σε νέους
εμπορικούς τομείς. Όλες δε οι νέες υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας
διακρίνονται από το σήμα μας EASY ή από σήματα της οικογένειας
σημάτων μας EASY. Βλέποντας, λοιπόν, ο Έλληνας καταναλωτής μια
υπηρεσία να λειτουργεί υπό το όνομα EASY, θεωρεί ότι η υπηρεσία αυτή
προέρχεται από την easyGroup καθώς είναι εξοικειωμένος με υπηρεσίες
διαφόρων ειδών που παρέχονται από την εταιρεία μας, όλες βέβαια υπό
το σήμα μας EASY».
Προς επίρρωση των ανωτέρω, προσκομίζουμε δημοσιεύματα σε ευρείας
κυκλοφορίας ελληνικές διαδικτυακές εφημερίδες, σχετικά με τα βραβεία «Στέλιος
Χατζηιωάννου» στην Ελλάδα:
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Την 25.6.2019, δημοσιεύθηκε στην διαδικτυακή εφημερίδα iNewsgr.com

άρθρο με τίτλο «Απονεμήθηκαν τα βραβεία «Στέλιος Χατζηιωάννου»: Τι δήλωσε
ο γνωστός επιχειρηματίας, ποιοι ήταν οι νικητές». Όπως αναφέρει το
δημοσίευμα: «Ο ιδρυτής της EasyJet πριν την απονομή των βραβείων
έκανε αναφορά στην επιχειρηματική του δραστηριότητα αλλά και στο
φιλανθρωπικό έργο του Stelios Philanthropic Foundation. Ξεκινώντας
αναφέρθηκε στην περίπτωση της EasyJet και στο πώς εμπνεύστηκε την
ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, αν και ο ίδιος
προέρχεται από ναυτιλιακή εταιρεία όπως δήλωσε. Θυμήθηκε ότι η ιδέα για
να επενδύσεις στις αερομεταφορές του ήρθε όταν ταξίδεψε σε μια πτήση
της Virgin Atlantic από Λονδίνο για Αθήνα. Σήμερα πάνω από 100 εκατ.
άνθρωποι πετούν μέσω της EasyJet σε όλο τον κόσμο.
Επίσης ανέφερε ότι πλέον η βασική του δουλειά η διαχείριση του ονόματος
«Εasy», δηλαδή το Brand Management της «easy family of brands». Όπως
είναι γνωστό ήδη στην Ελλάδα ο γνωστός επιχειρηματίας έχει επενδύσει ή έχει
συνεργαστεί με ομάδες και εγχώριους επιχειρηματίες τους οποίους ενέταξε
στην παραπάνω οικογένεια, όπως το easyferry.com, το easygreece.tours,
το easyair.com κ.α. Όσον αφορά στο φιλανθρωπικό έργο, ανέφερε ότι οι
πόροι διοχετεύονται από ένα μέρος από το ποσοστό που εισπράττει κάθε
φορά που γίνεται μια πτήση μέσω EasyJet. …… Στόχος

του

μη

κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation
είναι η υποστήριξη μιας σειράς από φιλανθρωπικές δραστηριότητες, κυρίως σε
χώρες όπου έχει ζήσει και δραστηριοποιηθεί ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος
Χατζηιωάννου:

το

Ηνωμένο

Βασίλειο,

την Ελλάδα,

την Κύπρο και

το

Μονακό». (Σχετικό 9).
- Την 25.6.2019, δημοσιεύθηκε στην διαδικτυακή εφημερίδα VORIA,
άρθρο με τίτλο «Αυτοί είναι οι νικητές του βραβείου Στέλιος Χατζηιωάννου». Το
εν λόγω άρθρο φιλοξενεί δήλωση του κ. Στέλιου Χατζηιώαννου ως εξής: «Κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε: «Για μια ακόμη
χρονιά, ο θεσμός των βραβείων αποδεικνύει πως οι νέοι επιχειρηματίες στην
Ελλάδα αποτελούν εθνικό κεφάλαιο για τη χώρα: Χάρη στην εργατικότητα, την
καινοτόμο σκέψη, τον επαγγελματισμό αλλά και το όραμά τους για το μέλλον,
δημιουργούν αισιοδοξία αλλά και καλύτερες προοπτικές για όλους.
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Με 12 χρόνια εμπειρίας, αισθανθήκαμε φέτος την επιτακτική ανάγκη να
ανανεώσουμε τον θεσμό των βραβείων, αυξάνοντας το προσφερόμενο ποσό
από 100.000 ευρώ σε 120.000 ευρώ προκειμένου να "αγκαλιάσουμε" και να
υποστηρίξουμε την προσπάθεια ακόμα περισσότερων νέων επιχειρηματιών.
Ευχαριστώ θερμά όσους συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση και συγχαρητήρια
στους 10 νικητές για το 2019». (Σχετικό 10) .

-Επίσης, προσκομίζουμε δημοσίευμα της 18.2.2019 στην διαδικτυακή εφημερίδα
https://www.mononews.gr/, με τίτλο: «Η easyGroup και η εταιρεία Ferryhopper
ενώνουν τις δυνάμεις τους». Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα:
«Η easyGroup του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, στον οποίο ανήκουν και όλα τα
εμπορικά σήματα easy (easy family of brands www.easy.com), ενώνει τις
δυνάμεις της με το Ferryhopper και δημιουργούν μια νέα μηχανή αναζήτησης και
κράτησης

ακτοπλοϊκών

εισιτηρίων,

την

easyFerry.com.

H

νέα

πλατφόρμα www.easyferry.com έρχεται να συνδυάσει το πασίγνωστο εμπορικό
σήμα της easyGroup με την καινοτομία και τις έξυπνες υπηρεσίες που παρέχει το
Ferryhopper. Η easyFerry απευθύνεται σε επιβάτες που ταξιδεύουν ακτοπλοϊκώς σε
ελληνικούς προορισμούς, σύντομα όμως θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της
παρέχοντας ακτοπλοϊκά εισιτήρια και σε άλλες Ευρωπαϊκές αγορές όπου τα easy
brands δραστηριοποιούνται. Το Ferryhopper είναι μία ελληνική startup εταιρεία που
ξεκίνησε το 2017 και δημιούργησε μια πρωτοποριακή πλατφόρμα αναζήτησης και
κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που -μέσα από διαφορετικές λειτουργίεςμετατρέπει τη διαδικασία online κράτησης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου σε μια απλή και
ευχάριστη εμπειρία. Χάρη σε καινοτόμες λειτουργίες όπως τα δρομολόγια με
ανταπόκριση, η online διαχείριση κράτησης εισιτηρίων, η κράτηση πολλαπλών
διαδρομών και πολλές ακόμα, η πλατφόρμα www.ferryhopper.com κατάφερε σε πολύ
μικρό χρονικό διάστημα να ξεχωρίσει στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο και να
κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά. Το 2018 η εταιρεία ήταν ο
μεγάλος νικητής του «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΧΡΟΝΙΑΣ 2018». (Σχετικό 11)

3.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ «EASY»

Η εταιρία μας είναι δικαιούχος της «οικογένειας» σημάτων ''easy''. Όπως
ήδη αναφέραμε, το πρώτο σήμα ''easy'' της οικογένειας σημάτων ήταν το σήμα
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''easy.Jet'', που καταχωρήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο την 5η Απριλίου 1995. Τα
σήματα της οικογένειας σημάτων ''easy'' περιλαμβάνουν τη λέξη ''easy'', είτε
μόνη της, είτε ως κυρίαρχο διακριτικό στοιχείο συνοδευόμενη από μια
δεύτερη λέξη η οποία σκοπό έχει να περιγράφει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
που διακρίνονται από το εκάστοτε σήμα.
Η εταιρία μας είναι δικαιούχος σειράς εκατοντάδων Ευρωπαϊκών
σημάτων

καταχωρημένων

με

ισχύ

σε

όλη

την

Ευρωπαϊκή

Ένωση,

συμπεριλαμβανομένου και στην Ελλάδα, τα οποία ουσιαστικά διακρίνονται από
την λέξη EASY και διακρίνουν προϊόντα και υπηρεσίες πολλών κλάσεων, μεταξύ
των οποίων και υπηρεσίες της κλάσεως 39 (υπηρεσίες μεταφορών,
ενοικιάσεων αυτοκινήτων και στάθμευσης αυτοκινήτων), εκ των οποίων
ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από αυτά και δη τα κάτωθι 11 (έντεκα)
καταχωρημένα ευρωπαϊκά σήματα, υπ' αριθμ.:
1. 014770705 EASY AIR που κατατέθηκε την 5-11-2015, καταχωρήθηκε την
4-3-2016 και ισχύει ως την 5-11-2025 και διακρίνει στην κλάση 39
«Μεταφορές· Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων· Οργάνωση
ταξιδίων· Παροχή πληροφοριών για ταξίδια· Παροχή εγκαταστάσεων
για στάθμευση αυτοκινήτων· Μεταφορά προϊόντων, επιβατών και
ταξιδιωτών με εναέρια, οδικά θαλάσσια και σιδηροδρομικά μέσα·
Υπηρεσίες αεροπορικές και ναυτιλιακές· Υπηρεσίες ελέγχου εισιτηρίων
κατά

την

επιβίβαση

σε

αερολιμένες·

Οργάνωση

της

μεταφοράς

προϊόντων, επιβατών και ταξιδιωτών μέσω χερσαίας και θαλάσσιας οδού·
Υπηρεσίες αεροπορικών εταιρειών· Υπηρεσίες διαχείρισης αποσκευών·
Υπηρεσίες

διαχείρισης

φορτίων

και

εμπορευμάτων·

Οργάνωση,

λειτουργία και παραχώρηση εγκαταστάσεων για κρουαζιέρες, περιηγήσεις,
εκδρομές

και

παραθερισμό·

Ναύλωση

αεροσκαφών·

Εκμίσθωση

αεροσκαφών, οχημάτων και λέμβων· Οδηγού προσωπικού (Υπηρεσίες -)·
Υπηρεσίες ταξί· Υπηρεσίες λεωφορείων· Υπηρεσίες μεταφοράς με
τουριστικό

λεωφορείο·

Σιδηροδρομικές

υπηρεσίες·

Υπηρεσίες

μεταφοράς στο αεροδρόμιο· Υπηρεσίες στάθμευσης σε αερολιμένες·
Υπηρεσίες στάθμευσης αεροσκαφών· Συνοδεία ταξιδιωτών· Υπηρεσίες
ταξιδιωτικού γραφείου· Υπηρεσίες τουριστικού γραφείου· Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με τις προαναφερθείσες
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υπηρεσίες· Υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με υπηρεσίες μεταφορών,
υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με ταξίδια και ταξιδιωτικές κρατήσεις
παρεχόμενες επί γραμμής από ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το
Διαδίκτυο». (Σχετικό 12)
2. 009220849 EasyAir tours που κατατέθηκε την 7-10-2010, καταχωρήθηκε
την 8-9-2016 και ισχύει ως την 7-10-2020 και διακρίνει στην κλάση 39:
«Αεροπορική, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, επιβατών
και ταξιδιωτών· μεταφορά αποσκευών, εμπορευμάτων, προσωπικών
αντικειμένων
υπηρεσίες

και

εξοπλισμού·

διαχείρισης

υπηρεσίες

φορτίων

και

διαχείρισης

αποσκευών·

εμπορευμάτων·

παροχή

εγκαταστάσεων στάθμευσης και κράτηση χώρων στάθμευσης·
εκμίσθωση αεροσκαφών, οχημάτων και λέμβων· υπηρεσίες μεταφοράς
επιβατών με ταξί και ιδιωτικά οχήματα· υπηρεσίες αεροπορικές και
ναυτιλιακές· υπηρεσίες ελέγχου εισιτηρίων κατά την επιβίβαση σε
αερολιμένες· οργάνωση μεταφοράς αγαθών, επιβατών και ταξιδιωτών με
χερσαία, θαλάσσια και εναέρια μέσα· οργάνωση, λειτουργία και
παραχώρηση εγκαταστάσεων για κρουαζιέρες, περιηγήσεις, εκδρομές και
παραθερισμό· ναύλωση αεροσκαφών· οργάνωση ταξιδιών· υπηρεσίες
πρακτορείων ταξιδιών και τουριστικών γραφείων· κρατήσεις πτήσεων,
ενοικίασης αυτοκινήτων, στάθμευσης, πακέτων διακοπών, διακοπών
σε χιονοδρομικά κέντρα, εξοπλισμού χιονοδρομίας και καρτών ελευθέρας
εισόδου· υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με
τις προαναφερθείσες υπηρεσίες· υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σε
σχέση με υπηρεσίες μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες
πληροφόρησης που παρέχονται επί γραμμής από ηλεκτρονική βάση
δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μέσω του Διαδικτύου». (Σχετικό
13)
3. 004377693 EASY JET PARKING που κατατέθηκε την 5-5-2005,
καταχωρήθηκε την 17-5-2006 και ισχύει ως την 5-5-2025 και διακρίνει
στην κλάση 39:
«Μεταφορές· συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων· οργάνωση
ταξιδιών· εκμίσθωση χώρων στάθμευσης· παροχή εγκαταστάσεων
για

στάθμευση

μεταφορά

οχημάτων· υπηρεσίες

επιβατών

από

και
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προς

στάθμευσης
τερματικούς

οχημάτων·
σταθμούς

αερολιμένων, αερολιμένες, χώρους στάθμευσης και αεροπλάνα».
(Σχετικό 14)
4. 002168714 EASY CAR που κατατέθηκε την 3-4-2001, καταχωρήθηκε την
10-5-2002 και ισχύει ως την 3-4-2021 και διακρίνει στην κλάση 39:
«Αεροπορική

μεταφορά

εμπορευμάτων,

επιβατών

και

ταξιδιωτών·

υπηρεσίες αεροπορικές και αποστολής· υπηρεσίες ελέγχου εισιτηρίων
κατά

την

επιβίβαση

σε

αερολιμένες·

οργάνωση

της

μεταφοράς

εμπορευμάτων, επιβατών και ταξιδιωτών μέσω χερσαίας και θαλάσσιας
οδού·

υπηρεσίες

αποσκευών·

αεροπορικών

υπηρεσίες

εταιριών·

διακίνησης

υπηρεσίες

φορτίων

και

διακίνησης

εμπορευμάτων·

οργάνωση, λειτουργία και παραχώρηση εγκαταστάσεων για κρουαζιέρες,
περιηγήσεις,

εκδρομές

μίσθωση και

και

παραθερισμό·

εκμίσθωση

αεροσκαφών,

ναύλωση

αεροσκαφών·

οχημάτων

και

λέμβων·

υπηρεσίες στάθμευσης αεροσκαφών· υπηρεσίες πρακτορείων ταξιδίων
και

τουριστικών

γραφείων·

υπηρεσίες

παροχής

συμβουλών

και

πληροφοριών σε σχέση με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες· υπηρεσίες
παροχής πληροφοριών σε σχέση με υπηρεσίες μεταφορών, στις οποίες
περιλαμβάνονται υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται επί γραμμής
από ηλεκτρονική βάση δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μέσω του
Διαδικτύου». (Σχετικό 15)
5. - 002168763 EASY CAR που κατατέθηκε την 3-4-2001, καταχωρήθηκε
την 24-4-2003 και ισχύει ως την 3-4-2021 και διακρίνει στην κλάση 39:
«Αεροπορική

μεταφορά

εμπορευμάτων,

επιβατών

και

ταξιδιωτών·

υπηρεσίες αεροπορικές και αποστολής· υπηρεσίες ελέγχου εισιτηρίων
κατά

την

επιβίβαση

σε

αερολιμένες·

οργάνωση

της

μεταφοράς

εμπορευμάτων, επιβατών και ταξιδιωτών μέσω χερσαίας και θαλάσσιας
οδού·

υπηρεσίες

αποσκευών·

αεροπορικών

υπηρεσίες

εταιρειών·

διαχείρισης

υπηρεσίες

φορτίων

και

διαχείρισης

εμπορευμάτων·

οργάνωση, λειτουργία και παραχώρηση εγκαταστάσεων για κρουαζιέρες,
περιηγήσεις,

εκδρομές

και

παραθερισμό·

ναύλωση

αεροσκαφών·

εκμίσθωση αεροσκαφών, οχημάτων και λέμβων· υπηρεσίες στάθμευσης
αεροσκαφών·

υπηρεσίες

πρακτορείων

ταξιδίων

και

τουριστικών

γραφείων· υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με
τις προαναφερθείσες υπηρεσίες· υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σε
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σχέση με υπηρεσίες μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες
πληροφόρησης που παρέχονται επί γραμμής από ηλεκτρονική βάση
δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μέσω του Διαδικτύου». (Σχετικό
16).
6. - 010735553 EASY CAR που κατατέθηκε την 16-3-2012, καταχωρήθηκε
την 20-12-2012 και ισχύει ως την 16-3-2022 και διακρίνει στην κλάση 39:
«Μεταφορές· Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων· Οργάνωση
ταξιδίων· Πληροφόρηση σε σχέση με τα ταξίδια· Παροχή εγκαταστάσεων για
στάθμευση οχημάτων· Μεταφορά προϊόντων, επιβατών και ταξιδιωτών με
εναέρια, οδικά θαλάσσια και σιδηροδρομικά μέσα· Υπηρεσίες αεροπορικές
και ναυτιλιακές· Υπηρεσίες ελέγχου εισιτηρίων κατά την επιβίβαση σε
αερολιμένες· Οργάνωση της μεταφοράς εμπορευμάτων, Επιβατών και
ταξιδιωτών με χερσαία και θαλάσσια μέσα· Υπηρεσίες αεροπορικών
εταιρειών· Υπηρεσίες

διαχείρισης

αποσκευών· Υπηρεσίες

διαχείρισης

φορτίων και εμπορευμάτων· Οργάνωση, λειτουργία και παραχώρηση
εγκαταστάσεων για κρουαζιέρες, περιηγήσεις, εκδρομές και παραθερισμό·
Ναύλωση αεροσκαφών· Εκμίσθωση αεροσκαφών, οχημάτων και λέμβων·
Υπηρεσίες σοφέρ· Υπηρεσίες αγοραίων αυτοκινήτων (ταξί)· Υπηρεσίες
λεωφορείων·
Σιδηροδρομικές

Υπηρεσίες
υπηρεσίες·

μεταφοράς
Υπηρεσίες

με

τουριστικό

μεταφοράς

στο

λεωφορείο·
αεροδρόμιο·

Υπηρεσίες στάθμευσης σε αερολιμένες· Υπηρεσίες στάθμευσης αεροσκαφών·
Συνοδεία

ταξιδιωτών·

Υπηρεσίες

πρακτορείων

ταξιδίων·

Υπηρεσίες

τουριστικών γραφείων· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών σε
σχέση με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες· Υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά
με υπηρεσίες μεταφορών, υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με ταξίδια και
ταξιδιωτικές κρατήσεις παρεχόμενες επί γραμμής από ηλεκτρονική βάση
δεδομένων ή από το Διαδίκτυο» (Σχετικό 17).
7. 001699792 EASY που κατατέθηκε την 9-6-2000, καταχωρήθηκε την 13-72006 και ισχύει ως την 9-6-2020 και διακρίνει στην κλάση 39:
«Αεροπορική

μεταφορά

εμπορευμάτων,

επιβατών

και

ταξιδιωτών·

υπηρεσίες ελέγχου εισιτηρίων κατά την επιβίβαση σε αερολιμένες·
οργάνωση της μεταφοράς αγαθών, επιβατών και ταξιδιωτών μέσω
χερσαίας οδού· υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο, αυτοκίνητο,
υπηρεσίες μεταφοράς με τουριστικό λεωφορείο· υπηρεσίες αεροπορικών
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εταιρειών· υπηρεσίες διαχείρισης αποσκευών· υπηρεσίες διαχείρισης
φορτίων και εμπορευμάτων· λειτουργία και παροχή εγκαταστάσεων για
περιηγήσεις· κρουαζιέρες, εκδρομές και διακοπές· ναύλωση αεροσκαφών·
εκμίσθωση
ανεφοδιασμού
αεροσκαφών·

οχημάτων,

λέμβων

αεροσκαφών
υπηρεσίες

σε

κέντρων

και

αεροσκαφών·

καύσιμα,
πρώτων

υπηρεσίες
βοηθειών·

υπηρεσίες
στάθμευσης
υπηρεσίες

πρακτορείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων· υπηρεσίες παροχής
συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με τις προαναφερθείσες
υπηρεσίες· υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σε σχέση με υπηρεσίες
μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες πληροφόρησης που
παρέχονται επί γραμμής από ηλεκτρονική βάση δεδομένων ηλεκτρονικών
υπολογιστών ή μέσω του Διαδικτύου· υπηρεσίες ταξιδιωτικών κρατήσεων
παρεχόμενες μέσω του παγκόσμιου ιστού». (Σχετικό 18)
8. - 001976679 EASY που κατατέθηκε την 17-11-2000, καταχωρήθηκε την
7-3-2005 και ισχύει ως την 17-11-2020 και διακρίνει στην κλάση 39:
«Μεταφορά εμπορευμάτων, επιβατών και ταξιδιωτών με αεροπορικά
μέσα, υπηρεσίες ελέγχου εισιτηρίων κατά την επιβίβαση σε αερολιμένες·
οργάνωση της μεταφοράς αγαθών, επιβατών και ταξιδιωτών μέσω
χερσαίας οδού· υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο, αυτοκίνητο,
υπηρεσίες μεταφοράς με τουριστικό λεωφορείο· υπηρεσίες αεροπορικών
εταιρειών· υπηρεσίες διαχείρισης αποσκευών· υπηρεσίες διαχείρισης
φορτίων και εμπορευμάτων· λειτουργία και παροχή εγκαταστάσεων για
περιηγήσεις· κρουαζιέρες, εκδρομές και διακοπές· ναύλωση αεροσκαφών·
εκμίσθωση
ανεφοδιασμού
αεροσκαφών·

οχημάτων,

λέμβων

αεροσκαφών
υπηρεσίες

σε

κέντρων

και

αεροσκαφών·

καύσιμα,
πρώτων

υπηρεσίες
βοηθειών·

υπηρεσίες
στάθμευσης
υπηρεσίες

πρακτορείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων· υπηρεσίες παροχής
συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με τις προαναφερθείσες
υπηρεσίες· υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σε σχέση με υπηρεσίες
μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες πληροφόρησης που
παρέχονται επί γραμμής από ηλεκτρονική βάση δεδομένων ηλεκτρονικών
υπολογιστών ή μέσω του Διαδικτύου· υπηρεσίες ταξιδιωτικών κρατήσεων
παρεχόμενες μέσω του παγκόσμιου ιστού». (Σχετικό 19)
9. 003090958 EASY.COM που κατατέθηκε την 6-3-2003, καταχωρήθηκε την
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23-2-2007 και ισχύει ως την 6-3-2023 και διακρίνει στην κλάση 39:
«Αεροπορική

μεταφορά

εμπορευμάτων,

επιβατών

και

ταξιδιωτών·

υπηρεσίες αεροπορικές και ναυτιλιακές· υπηρεσίες ελέγχου εισιτηρίων
κατά

την

επιβίβαση

σε

αερολιμένες·

οργάνωση

της

μεταφοράς

εμπορευμάτων, επιβατών και ταξιδιωτών μέσω χερσαίας και θαλάσσιας
οδού· υπηρεσίες αεροπορικών εταιρειών· υπηρεσίες μεταφοράς με
λεωφορείο, υπηρεσίες μεταφοράς με αυτοκίνητο, υπηρεσίες μεταφοράς με
τουριστικό λεωφορείο, υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών· υπηρεσίες
διαχείρισης φορτίων και εμπορευμάτων· οργάνωση, λειτουργία και
παραχώρηση εγκαταστάσεων για κρουαζιέρες, περιηγήσεις, εκδρομές και
παραθερισμό·

ναύλωση

αεροσκαφών·

εκμίσθωση

αεροσκαφών,

οχημάτων και λέμβων· υπηρεσίες αποθήκευσης, υπηρεσίες συσκευασίας·
εκμίσθωση εμπορευματοκιβωτίων αποθήκευσης· υπηρεσίες στάθμευσης
αεροσκαφών·

υπηρεσίες

ανεφοδιασμού

αεροσκαφών,

υπηρεσίες

ταξιδιωτικών κρατήσεων μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, υπηρεσίες παροχής
ταξιδιωτικών

πληροφοριών,

συμπεριλαμβανομένων

συγκριτικών

πληροφοριών σχετικά με τις τιμές των διαφόρων εταιρειών· υπηρεσίες
πρακτορείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων· υπηρεσίες παροχής
συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με τις προαναφερθείσες
υπηρεσίες· υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σε σχέση με υπηρεσίες
μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες πληροφόρησης που
παρέχονται επί γραμμής από ηλεκτρονική βάση δεδομένων ηλεκτρονικών
υπολογιστών ή μέσω του Διαδικτύου». (Σχετικό 20)
10. 010584001 EASY JET που κατατέθηκε την 24-1-2012, καταχωρήθηκε
την 9-1-2015 και ισχύει ως την 24-1-2022 και διακρίνει στην κλάση 39:
«Μεταφορές· Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων· Οργάνωση
ταξιδίων· Πληροφόρηση σε σχέση με τα ταξίδια· Παροχή εγκαταστάσεων
για στάθμευση οχημάτων· Μεταφορά προϊόντων, επιβατών και ταξιδιωτών
με εναέρια, οδικά θαλάσσια και σιδηροδρομικά μέσα· Υπηρεσίες
αεροπορικές και ναυτιλιακές· Υπηρεσίες ελέγχου εισιτηρίων κατά την
επιβίβαση σε αερολιμένες· Οργάνωση της μεταφοράς εμπορευμάτων,
Επιβατών και ταξιδιωτών με χερσαία και θαλάσσια μέσα· Υπηρεσίες
αεροπορικών εταιρειών· Υπηρεσίες διαχείρισης αποσκευών· Υπηρεσίες
διαχείρισης φορτίων και εμπορευμάτων· Οργάνωση, λειτουργία και
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παραχώρηση εγκαταστάσεων για κρουαζιέρες, περιηγήσεις, εκδρομές και
παραθερισμό·
οχημάτων

Ναύλωση

και

λέμβων·

αεροσκαφών·
Υπηρεσίες

Εκμίσθωση

σοφέρ·

αεροσκαφών,

Υπηρεσίες

αγοραίων

αυτοκινήτων (ταξί)· Υπηρεσίες λεωφορείων· Υπηρεσίες μεταφοράς με
τουριστικό λεωφορείο· Σιδηροδρομικές υπηρεσίες· Υπηρεσίες μεταφοράς
στο αεροδρόμιο· Υπηρεσίες στάθμευσης σε αερολιμένες· Υπηρεσίες
στάθμευσης αεροσκαφών· Συνοδεία ταξιδιωτών· Υπηρεσίες πρακτορείων
ταξιδίων·

Υπηρεσίες

τουριστικών

γραφείων·

Υπηρεσίες

παροχής

συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με τις προαναφερθείσες
υπηρεσίες· Υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με υπηρεσίες μεταφορών,
υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με ταξίδια και ταξιδιωτικές κρατήσεις
παρεχόμενες επί γραμμής από ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το
Διαδίκτυο». (Σχετικό 21)
11. 001984079 EASY JET EASY JET .COM EASYJET που κατατέθηκε την
22-11-2000, καταχωρήθηκε την 1-7-2005 και ισχύει ως την 22-11-2020
και διακρίνει στην κλάση 39: «Αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων,
επιβατών και ταξιδιωτών· υπηρεσίες αεροπορικές και αποστολής·
υπηρεσίες ελέγχου εισιτηρίων κατά την επιβίβαση σε αερολιμένες·
οργάνωση της μεταφοράς εμπορευμάτων, επιβατών και ταξιδιωτών μέσω
χερσαίας και θαλάσσιας οδού· υπηρεσίες αεροπορικών εταιρειών·
υπηρεσίες διαχείρισης αποσκευών· υπηρεσίες διαχείρισης φορτίων και
εμπορευμάτων· οργάνωση, λειτουργία και παραχώρηση εγκαταστάσεων
για κρουαζιέρες, περιηγήσεις, εκδρομές και παραθερισμό· ναύλωση
αεροσκαφών· εκμίσθωση αεροσκαφών, οχημάτων και λέμβων· υπηρεσίες
στάθμευσης

αεροσκαφών·

υπηρεσίες

πρακτορείων

ταξιδίων

και

τουριστικών γραφείων· υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών
σε σχέση με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες· υπηρεσίες παροχής
πληροφοριών

σε

σχέση

με

υπηρεσίες

μεταφορών,

στις

οποίες

περιλαμβάνονται υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται επί γραμμής
από ηλεκτρονική βάση δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μέσω του
Διαδικτύου». (Σχετικό 22)
Είναι φανερό ότι όλα τα ανωτέρω σήματά μας ουσιαστικά διακρίνονται
από την λέξη EASY, η οποία έχει την κεντρική και κύρια διακριτική δύναμη στα
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ως άνω προγενέστερα σήματά μας. Λόγω δε της εντατικής χρήσης και
προβολής της λέξης EASY, που αποτελεί από μόνη της σήμα μας και επίσης
αποτελεί το χαρακτηριστικό και διακριτικό στοιχείο της οικογένειας σημάτων
«easy», τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, η λέξη EASY έχει πλέον καταστεί
σήμα και διακριτικό γνώρισμα μεγάλης φήμης.
Όπως προελέχθη, το δεύτερο συστατικό του καθενός των σημάτων από
τα ανωτέρω προγενέστερα καταχωρημένα σήματά μας της «οικογένειας
σημάτων easy», είναι αυτό το στοιχείο που αλλάζει στο κάθε σήμα, είναι κυρίως
περιγραφικό για τις δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιείται το εκάστοτε
σήμα μας, έχει επιλεγεί ακριβώς για να περιγράφει τις διαφορετικές
δραστηριότητες/προϊόντα που διακρίνουν στην αγορά τα σήματα και ως εκ
τούτου το περιγραφικό τμήμα του κάθε σήματος δεν προσδίδει επιπλέον
διακριτική δύναμη στην λέξη EASY, η οποία και είναι το διακριτικό μέρος κάθε
σήματος.
Περαιτέρω ως προς την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ μας «easy»:
Η

εταιρία

μας

είναι

δικαιούχος

σειράς

σημάτων,

τα

οποία

περιλαμβάνονται στην «οικογένεια» σημάτων ''easy'', συγκεκριμένα η εταιρεία
μας είναι δικαιούχος εκατόν εβδομήντα δύο (172) ευρωπαϊκών σημάτων που
περιλαμβάνουν ως κυρίαρχο στοιχείο τους τη λέξη «easy». Προσκομίζουμε ως
σχετικό 23 πίνακα με τα καταχωρημένα ευρωπαϊκά σήματα της εταιρείας μας
ως σήμερα. Έχουμε αναφέρει λεπτομερώς ανωτέρω 11 σήματα. Επιπλέον
αναφέρουμε και επικαλούμαστε τα παρακάτω καταχωρημένα σήματά μας:
- 001699792 EASY στις κλάσεις 35, 36, 39, 41, 42,
- 1976679 EASY (απεικόνιση) στις κλάσεις 16, 28, 35, 36, 39,
- 003090958 easy.com (απεικόνιση) στις κλάσεις 3, 6, 12, 14, 16, 18, 28, 32, 33,
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45,
- 2835197 EASY.COM στις κλάσεις 36, 38, 41, 42, 43,
- 014920383 easy.com στις κλάσεις 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44 ,

- 10583111 EASYGROUP στις κλάσεις 3, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45,
- 002610160 EASYGROUP στις κλάσεις 3, 9, 12, 16, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 39,
41, 42, 43, 45,

- 014920391 EASYGROUP στις κλάσεις 30, 35, 36, 41, 43, 44,
- 002181667 easyPoints & απεικόνιση στις κλάσεις 9, 16, 29, 30, 32, 33, 35,

23

36, 38, 39, 41, 42,
- 001770593 EASYCLICKIT στις κλάσεις 38, 39, 42,
- 015591639 EASYEVERYTHING στις κλάσεις 16, 39, 42, 43,
- 002907509 EASYOFFICE στις κλάσεις 36, 38, 42, 43,

- 11624376 easyOffice (απεικιση) στις κλάσεις 35, 36, 43,
- 4193264 easy.com centre (απεικόνιση) στις κλάσεις 35, 39, 43,
- 3033917 EASYSERVICES στις κλάσεις 36, 37, 38, 40, 41,
- 016119844 easyGo στις κλάσεις 16, 35, 37, 39, 43,
- 016119846 easyCome στις κλάσεις 16, 35, 37, 39, 43,
- 001196138 easyKiosk στις κλάσεις 16, 42,

- 006780241 EASYWORKROOMS στις κλάσεις 16, 35, 38, 39, 42, 43,
- 001593326 easyJet.com (απεικόνιση) στις κλάσεις 3, 9, 16, 18, 25, 30, 32, 33,
34, 35, 38, 39, 41, 42,
- 002608941 EASYBIZJET στις κλάσεις 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43,
- 1232909 EASYJET στις κλάσεις 3,9,16,18,25,29,30,32,33,34, 38,39,41,42,
- 010584001 EASY JET στις κλάσεις 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33,
34 , 38, 39, 41, 42,
- 003838505 easyFashion (απεικόνιση) στις κλάσεις 25, 35, 41,
- 015165707 EASYTRANSPORT στην κλάση 35,

- 2469690 easyCinema στις κλάσεις 9, 25, 30, 32, 41, 42,
- 2278398 easyLand στις κλάσεις 16, 35, 39, 42,

- 012492096 EASY PIZZA στις κλάσεις 29, 30, 35,
- 3838414 easyProperty (απεικόνιση) στις κλάσεις 16, 35, 36,
- 3033933 EASY PRODUCTS (απεικόνιση) στις κλάσεις 1-17, 19-24, 26-34,
- 3069861 EASY PIZZA στις κλάσεις 30, 32, 33, 39, 43,
- 002140812 easykiosk στις κλάσεις 3, 14, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

- 3034014 EASYGOODS στις κλάσεις 9, 12, 25,
- 8892648 EASYGYM στις κλάσεις 25, 28, 41,
- 10735496 EASYHOTEL στις κλάσεις 16, 39, 43.

Σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (τέταρτο τμήμα) της 13ης Σεπτεμβρίου 2007 στην υπόθεση
C-234/06 P, παράγραφοι 63 και 64 (σχετικό 24) :
«Προκειμένου περί «οικογένειας» ή «σειράς» σημάτων, ο κίνδυνος
συγχύσεως προκύπτει, ειδικότερα, από το ενδεχόμενο ο καταναλωτής να
παραπλανηθεί σχετικά με την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που
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προσδιορίζονται από το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση και να πιστεύσει,
εσφαλμένως, ότι το σήμα αποτελεί μέρος της εν λόγω οικογένειας ή σειράς
σημάτων.
Όπως επισήμανε η γενική εισαγγελέας με το σημείο 101 των προτάσεών της, αν
δεν γίνεται χρήση ικανού αριθμού σημάτων αποτελούντων οικογένεια ή σειρά, ο
καταναλωτής δεν αναμένεται να εντοπίσει κάποιο κοινό στοιχείο στην εν λόγω
οικογένεια ή σειρά σημάτων και/ή να συσχετίσει την εν λόγω οικογένεια ή σειρά
με άλλο σήμα που περιέχει το ίδιο κοινό στοιχείο. Συνεπώς, για να υφίσταται
κίνδυνος παραπλανήσεως του κοινού όσον αφορά το αν το σήμα του οποίου
ζητείται η καταχώριση ανήκει σε «οικογένεια» ή «σειρά», τα προγενέστερα
σήματα που απαρτίζουν την εν λόγω «οικογένεια» ή «σειρά» πρέπει να έχουν
παρουσία στην αγορά».
Η εταιρία μας χρησιμοποιεί εντατικά πολλά από τα σήματα της
οικογένειας σημάτων «easy», κυρίως με την παραχώρηση αδειών χρήσης
προς τρίτες εταιρίες που συνδέονται συμβατικά μαζί μας για την χρήση αυτή,
πέραν από την αεροπορική εταιρία easyJet, ενδεικτικά δε αναφέρουμε τα εξής
σήματα:
-

easyHotel – διακρίνει σειρά ξενοδοχείων σε διάφορες πόλεις στην
Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

-

easyCar

–

διακρίνει

υπηρεσία

εκμίσθωσης

αυτοκινήτων

που

δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες.
-

easyBus – διακρίνει υπηρεσία μεταφορών με πούλμαν από
αεροδρόμια προς το κέντρο των πόλεων.

-

easyGym – διακρίνει γυμναστήρια που βρίσκονται σε διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες.

-

easyCoffee – διακρίνει αλυσίδα καφετέριες.

-

easyOffice – διακρίνει εγκαταστάσεις παροχής εξοπλισμένων χώρων
γραφείων.

-

easyFoodstore – διακρίνει καταστήματα πώλησης τροφίμων

-

easyPizza – διακρίνει διαδικτυακή πλατφόρμα για την παραγγελία
πίτσας,

Επίσης η εταιρία μας χρησιμοποιεί εντατικά αντίστοιχα, μεταξύ άλλων
σημάτων της οικογένειας easy, και τα εξής σήματα: easyVan, easyProperty,
easyMoney, easyBookings, easyCurrency, easyTaxis, easyBlackcabs,
easyMobile, easyTransport, easyAir, easyLimousines, easyFlights, easyfly,
easysky, easyEnergy, easyHub, easyNetworks, easyFood, easyStorage,
easyPet,

easyConveyance,

easyDogwalker,
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easyTennis,

easyGifts,

easyGuide, easyFerry.
Ο έχων ιδίαν αντίληψη μάρτυράς μας αναφέρει στην ένορκη κατάθεσή
του σύντομες λεπτομέρειες για μερικά από τα μέλη της οικογένειας σημάτων
«easy», πέραν των παραπάνω και της easyJet που διακρίνουν υπηρεσίες που
προσφέρονται στην Ελλάδα με το σήμα «easy»:
«-

Η easyCruise σε συνεργασία με την Variety Cruises που εδρεύει στην

Αθήνα, με έδρα στη Λεωφόρο Συγγρού 214-216, προσφέρει στους Έλληνες
κατοίκους τη δυνατότητα να κλείσουν τις διακοπές των ονείρων τους σε
κρουαζιερόπλοια πολυτελείας σε διάφορους προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Η
ποικιλία προορισμών περιλαμβάνει την Ελλάδα, τις Σεϋχέλλες, την Ισπανία και
την Πορτογαλία, τη Δυτική Αφρική, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Αδριατική
Θάλασσα, την Ασία, την Ταϊτή και πολλά άλλα. Ένα παράδειγμα κρουαζιέρας
που διατίθεται είναι προς τα ελληνικά νησιά με το πλοίο «Harmony G» για 8
ημέρες. Ξεκινώντας από τη Μαρίνα Ζέας, Πειραιά, το πλοίο ταξιδεύει στην Κέα,
τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κρήτη, τα Κύθηρα, το Ναύπλιο, την Ύδρα και
πίσω στη Μαρίνα Ζέα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι Έλληνες καταναλωτές
επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση easyCruise.com.
-

Η easyFerry, με έδρα επί της οδού Καλλιρρόης 23, 117 43, Αθήνα,

επιτρέπει στους Έλληνες κατοίκους να κάνουν κράτηση, μέσω διαδικτύου,
εισιτηρίων για τις επόμενες διακοπές τους στα ελληνικά νησιά. Ο ιδιόκτητος
αλγόριθμος επιτρέπει στους πελάτες να συγκρίνουν και να κλείνουν εισιτήρια σε
40 εταιρείες πορθμείων για τον αγαπημένο προορισμό τους στα Ελληνικά νησιά.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι Έλληνες καταναλωτές επισκέπτονται την
ηλεκτρονική διεύθυνση easyferry.com.
Η εν λόγω πλατφόρμα λειτουργεί σε συνεργασία με την επιχείρηση
FERRYHOPPER,

η

οποία

ήταν

ο

νικητής

του

βραβείου

ελληνικής

επιχειρηματικότητας που απένειμε το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου (Stelios
Foundation) για το έτος 2018. Η επιχείρηση FERRYHOPPER δημιούργησε μια
πρωτοποριακή πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
και επιλέχθηκε από τον Στέλιο Χατζηιωάννου να ενταχθεί στο δυναμικό της
easyGroup και λειτουργεί πλέον ως easyFerry.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι από την 16.2.2019, οπότε ξεκίνησε η λειτουργία
της, ως σήμερα επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα easyferry.com, περίπου 73.000
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καταναλωτές εκ των οποίων περισσότεροι από 10.000 ήταν Έλληνες
καταναλωτές.
-

Από το 2007 περίπου, η easyCar προσφέρει υπηρεσίες ενοικίασης

αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Ο Έλληνας καταναλωτής που επιθυμεί να νοικιάσει
αυτοκίνητο από πόλεις και αεροδρόμια σε όλη την Ελλάδα (και πέρα από αυτό)
μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα easyCar.gr για να εξασφαλίσει ότι θα
προλάβει μια καλή ευκαιρία, σύμφωνα με τις εμπορικές αξίες της easy.
την

Η easyGreecetours προσφέρει στους Έλληνες κατοίκους και τουρίστες
ευκαιρία

να

εξερευνήσουν

την

Ελλάδα

με

δραστηριότητες

που

διοργανώνονται από επαγγελματίες οδηγούς. Οι εκδρομές διεξάγονται σε
συνεργασία με τον έμπιστο προμηθευτή μας, Greeking.me, με έδρα τη Λεωφόρο
Συγγρού 206, Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι Έλληνες καταναλωτές
επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση το www.easygreece.tours·
-

Το easyHemp είναι ένα κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου όπου οι

Έλληνες καταναλωτές μπορούν να παραγγείλουν και να αγοράσουν προϊόντα με
βάση το CBD σε καλή τιμή. Η επαγγελματική διεύθυνση είναι η οδός Αρτεμώνος
108, Δάφνη, 172 37, Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι Έλληνες
καταναλωτές επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση easyhemp.gr·
-

Η easyGreek είναι μια εφαρμογή διαθέσιμη στις αγορές εφαρμογών που

επιτρέπει στους τουρίστες να μάθουν την ελληνική γλώσσα μέσω διαδραστικών
μαθημάτων που αναπτύσσονται σε συνεργασία με την Linguaphone Ελλάδας, με
επαγγελματική διεύθυνση επί της οδού Αμερικής 15, 106 72, Αθήνα. Για
περισσότερες πληροφορίες, οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να επισκέπτονται
την ηλεκτρονική διεύθυνση easygreek.gr·
-

Η easyBus προσφέρει στους Έλληνες κατοίκους τη δυνατότητα να βρουν

και να κάνουν κράτηση σε λεωφορεία για μεταφορά από και προς τα αεροδρόμια
σε καλή τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες, οι Έλληνες καταναλωτές
επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση easyBus.com και κάνουν κράτηση
μέσω αυτής.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου 2019
και

Δεκεμβρίου

2019

επισκέφτηκαν

την

διαδικτυακή

ιστοσελίδα

easyBus.com, περισσότεροι από 9.000 Έλληνες καταναλωτές.
-

Οι easyAir και easyFly είναι ένας διαδικτυακός ταξιδιωτικός πράκτορας

που δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες κατοίκους να πραγματοποιούν πτήσεις
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από την Ελλάδα προς οπουδήποτε στον κόσμο με οποιαδήποτε αεροπορική
εταιρεία. Η υπηρεσία λειτουργεί σε συνεργασία με το figamegroup, με διεύθυνση
στη Λεωφόρο Κύμης 132, 151 23, Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
Έλληνες καταναλωτές επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση easyfly.travel·
Η easyGroup είναι ήδη δικαιούχος των Ευρωπαϊκών σημάτων «easyAir»
με

αριθμό

014770705,

«easyAir-tours»

με

αριθμό

009220849

και

«easyAirporttransfers» με αριθμό 014995781.
-

Το easyCinema είναι ένας ιστότοπος μέσω του οποίου, οι Έλληνες

καταναλωτές αγοράζουν εισιτήρια για τον υπαίθριο κινηματογράφο στην Πλάκα
της Αθήνας, τον οποίο ο Στέλιος αγόρασε το 2017. Το ακίνητο διαθέτει το
λογότυπο easy με φωτισμένη πινακίδα έξω από το ακίνητο. Ο κινηματογράφος
πωλεί 42 χιλιάδες εισιτήρια ετησίως στην Αθήνα».
Η χρήση των προαναφερθέντων σημάτων μας στην Ελλάδα, γίνεται είτε
απ’ ευθείας από την εταιρεία μας είτε μέσω τρίτων επιχειρήσεων στις οποίες έχει
χορηγηθεί άδεια χρήσης του σήματος EASY και των λοιπών σημάτων της
οικογένειας των σημάτων EASY της εταιρείας μας.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ «EASY AIR» ΚΑΙ «EASY RENT A
CAR» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Όπως αποδεικνύεται, λοιπόν, από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρά
μας:
Α.

Η

εταιρεία

μας

λειτουργεί

την

ηλεκτρονική

ιστοσελίδα:

https://www.easyair.com/index.html, η οποία αποτελεί ηλεκτρονική πλατφόρμα
μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν αεροπορικά εισιτήρια
για πτήσεις από όλες τις πόλεις της Ελλάδας όπου υπάρχει αεροδρόμιο προς
άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στην εν λόγω ηλεκτρονική
πλατφόρμα παρουσιάζονται όχι μόνο οι πτήσεις που πραγματοποιούνται από
την αεροπορική εταιρεία EASYJET, αλλά όλες οι διαθέσιμες πτήσεις που
πραγματοποιούνται από όλες τις αεροπορικές εταιρείες, ώστε ο καταναλωτής να
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το δρομολόγιο που τον εξυπηρετεί ανάλογα με
την ώρα και την τιμή.
Στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα το σήμα easyair της εταιρείας μας
εμφανίζεται με λευκή γραμματοσειρά μπροστά από πορτοκαλί φόντο ως εξής:
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Β.

Η

εταιρεία

μας

λειτουργεί

την

ηλεκτρονική

ιστοσελίδα:

https://www.easycar.gr, η οποία αποτελεί ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της
οποίας οι καταναλωτές μπορούν να ενοικιάσουν αυτοκίνητα σε όλη την Ελλάδα,
συμπεριλαβανομένου του Διεθνούς αερολιμένος Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος.
Στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάζονται τα διαθέσιμα αυτοκίνητα
από 1600 εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ώστε ο καταναλωτής να έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει το αυτοκίνητο που τον εξυπηρετεί ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά του και την τιμή και το οποίο είναι διαθέσιμο ανά τοποθεσία.
Στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα το σήμα easycar της εταιρείας μας
εμφανίζεται με λευκή γραμματοσειρά μπροστά από πορτοκαλί φόντο ως εξής:

5. ΜΕΓΑΛΗ ΦΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ EASY ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ.
Από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται περίτρανα η μεγάλη φήμη που
απολαμβάνουν τα σήματα EASY μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, τα οποία
σήματα η εταιρεία μας και τα μέλη του ομίλου μας χρησιμοποιούν εντατικά
στις συναλλαγές στις σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της
Ελλάδας.
Πράγματι, σύμφωνα με τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων η
έννοια του «σήματος φήμης», μη προσδιοριζόμενη από το νομοθέτη, δύναται
να καθορισθεί σύμφωνα με τη νομολογία (ΑΠ 575/2017, Σχετικό 25 με βάση
ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια , όπως το να:
(α) έχει αυξημένο βαθμό καθιέρωσης στις συναλλαγές, υπό την έννοια
ότι η ανταγωνιστική δύναμη της ένδειξης εκδηλώνεται σε μεγάλο βαθμό, έγινε
δηλαδή γνωστή πέραν από τον σχετικό κύκλο των καταναλωτών. Απαιτείται
δηλαδή επαρκής βαθμός γνώσεώς του από το κοινό, το οποίο αυτό αφορά,
δηλαδή, ανάλογα με το διατιθέμενο στο εμπόριο προϊόν ή υπηρεσία, είτε το
ευρύ κοινό είτε ένα πλέον εξειδικευμένο κοινό, π.χ. συγκεκριμένος
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επαγγελματικός κύκλος, χωρίς παράλληλα να απαιτείται όπως είναι γνωστό
σε συγκεκριμένο ποσοστό του κατ’ αυτόν τον τρόπο προσδιορισμένου
κοινού. Ο απαιτούμενος βαθμός γνώσεως υφίσταται όταν το προγενέστερο
σήμα είναι γνωστό σε σημαντικό μέρος του οικείου κοινού (βλ. απόφαση ΔΕΚ
της 6ης Οκτωβρίου 2009, C-301/07, PAGO, ΕΕμπΔ 2010, 472, σκέψεις 2224, της 14ης Σεπτεμβρίου 1999, C-375/97, General Motors, ΕΕμπΔ 2000,
180, σκέψεις 23-25, 26).
(β) διαθέτει μοναδικότητα, υπό την έννοια ότι αυτό δεν έχει φθαρεί,
χρησιμοποιούμενο κατά τρόπο ευρύ από τρίτους σε ανόμοια προϊόντα.
(γ) διαθέτει ιδιοτυπία στην εν γένει εμφάνιση και την εκφραστική του
δύναμη.
(δ) απολαμβάνει ιδιαιτέρας θετικής εκτίμησης του καταναλωτικού
κοινού, αναφορικώς με τα προϊόντα/υπηρεσίες που διακρίνει,
(ε) καλύπτει σημαντικό μερίδιο αγοράς στις σχετικές κατηγορίες
προϊόντων και υπηρεσιών,
(στ) έχει μακρά χρονική διάρκεια χρησιμοποίησης στην αγορά,
(ζ)

παρουσιάζει

μεγάλο

μέγεθος

επενδύσεων

που

έχει

πραγματοποιήσει η επιχείρηση για την προβολή του, και
(η) χαίρει φήμης σε ευρεία γεωγραφική έκταση (ΔΕΚ, Υποθ. C375/1997, ΣτΕ 2.812/1998).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί και αποδειχθεί από τα παραπάνω
λεπτομερώς αναφερόμενα στοιχεία, τα σήματά μας, της οικογένειας σημάτων
μας EASY, απολαμβάνουν αυξημένο βαθμό καθιέρωσης στις συναλλαγές
στην Ελλάδα. Παράλληλα τονίζουμε ότι μετά την μεγάλη επιτυχία της
αεροπορικής εταιρείας easyJet, κάθε νέο εγχείρημα του κ. Χατζηιωάννου
και κάθε νέα υπηρεσία που παρέχεται από την εταιρεία μας και
διακρίνεται από το σήμα EASY δημοσιεύεται από όλες σχεδόν τις
εφημερίδες και ιστοσελίδες στην Ελλάδα, όπως αποδείχθηκε ανωτέρω,
έχουν συμβάλει από κοινού με την πολυδάπανη διαφήμιση στην οποία
προβαίνουμε στην καθιέρωση και υψηλή αναγνωρισιμότητα των σημάτων
μας από το ελληνικό κοινό.
Περαιτέρω, όπως καταθέτει και ο έχων ιδία αντίληψη μάρτυρας μας:
«Η easyGroup έχει μια πολιτική να σταματήσει τους τρίτους που αποπειρώνται
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να ιδιοποιηθούν τα σήματά της easy, και η νίκη μας εναντίον της Carrefour έλαβε
σημαντική δημοσιότητα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης»:
Προσκομίζουμε και επικαλούμαστε σειρά ελληνικών δημοσιευμάτων που
αφορούν τη δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε το 2016 ανάμεσα στην easyGroup
και

του

γαλλικού

σούπερ

μάρκετ Carrefour ,

που

έλαβε

τέλος,

με

την Carrefour να υποχωρεί:

-

Το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας www.newsbeast.gr αναφέρει:

«Η διαμάχη ξεκίνησε όταν η easyGroup, στην οποία ανήκουν και όλα τα
εμπορικά σήματα easy (easy family of brands), διαπίστωσε ότι η Carrefour κατά
την περίοδο 2014 – 2016 έθεσε σε λειτουργία σειρά καταστημάτων τύπου
«metro» στο Βέλγιο, χρησιμοποιώντας τη λέξη easy με το χαρακτηριστικό
πορτοκαλί χρώμα, αλλά και γραμματοσειρά που παρέπεμπε στη σήμανση
της easy. Έπειτα από ενέργειες της νομικής ομάδας της easyGroup, ο όμιλος
Carrefour άλλαξε τη σήμανση των καταστημάτων, μετατρέποντας την επωνυμία
της συγκεκριμένης αλυσίδας σε «Carrefour Express» Σχετικό 26
-

Το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας www.news247.gr αναφέρει:

«Νίκη του Στέλιου Χατζηιωάννου απέναντι στα Carrefour. H γαλλική πολυεθνική
Carrefour υποχρεώθηκε να κατεβάσει πινακίδες easy από τα σούπερ μαρκετ της
μετά

από

δικαστική

νίκη

του

του

easyGroup

Στέλιου

Χατζηιωάννου.

Η easyGroup του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, στον οποίο ανήκουν και όλα τα
εμπορικά σήματα easy (easyfamilyofbrands), είχε σήμερα μια ιστορική νίκη στη
μακρόχρονη

δικαστική

μάρκετ Carrefour.

Κατά

διαμάχη
την

με

περίοδο

τον

γαλλικό

2014

–

κολοσσό σούπερ

2016,

ο

γαλλικός

όμιλος Carrefour έθεσε σε λειτουργία σειρά καταστημάτων τύπου “metro” στο
Βέλγιο, χρησιμοποιώντας τη λέξη easy με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα
αλλά

και

γραμματοσειρά

που

παρέπεμπε

στη

σήμανση easy (easy family of brands). Έπειτα από ενέργειες της νομικής
ομάδας της easyGroup, ο όμιλος Carrefour άλλαξε τη σήμανση των
καταστημάτων, μετατρέποντας την επωνυμία της συγκεκριμένης αλυσίδας σε
«Carrefour Express». Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easyGroup και
του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου που δραστηριοποιείται και
στην

Ελλάδα

καθώς

(easy family of brands)

και

ιδιοκτήτης

των

εμπορικών

συμπεριλαμβανομένων
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σημάτων
και

“easy”
των

easyJet, easyHotel και easyCar δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Είμαι χαρούμενος που
ακόμη μια εταιρεία που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το εμπορικό σήμα μας έχει
«συμμορφωθεί». Οι εταιρείες του μεγέθους της Carrefour δεν πρέπει να
χρησιμοποιούν εμπορικά σήματα που δημιουργούν σύγχυση στον καταναλωτή.
Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για ένα αφελές λάθος κάποιου χαμηλόβαθμου
στελέχους

της

αυτοκρατορίας Carrefour,

που

οδήγησε

στη

χρήση

της

επωνυμίας easy χωρίς την άδειά μας. Μου φαίνεται επίσης ότι η πρόσφατη
αλλαγή διοίκησης σε ανώτατο επίπεδο τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν το
λάθος τους και να επιστρέψουν πίσω στο δικό τους εμπορικό σήμα αντί της
χρήσης του δικού μου. Καμία επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της δε θέλει να
δημιουργεί

σύγχυση

στον

καταναλωτή».

Συνέχισε

λέγοντας:

«Έχουμε

καθιερώσει εδώ και 24 χρόνια, μια ευρύτατα δημοσιοποιημένη πολιτική για τη
νομική δίωξη όσων αποπειρώνται να «υφαρπάξουν» την επωνυμία μας, σε
δικαστήρια της Ε.Ε. αλλά και πέρα αυτών. Ορισμένοι από αυτούς είναι μικρές
εταιρείες που συνήθως επιλέγουν να συμμορφωθούν αντί να ακολουθήσουν τη
νομική οδό. Είναι, ωστόσο, καθησυχαστικό που μια εταιρεία του μεγέθους
της Carrefour, με τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στο κόστος μιας δικαστικής
διαμάχης, επιλέγει να απομακρυνθεί από την επωνυμία easy αντί να μας
ακολουθήσει στις δικαστικές αίθουσες». Σχετικό 27
-

Το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας https://banks.com.gr

αναφέρει: «Η Carrefour τελικά υποκλίθηκε στον Sir Στέλιο. Η easyGroup του Sir
Στέλιου Χατζηιωάννου, στον οποίο ανήκουν και όλα τα εμπορικά σήματα easy
(easy family of brands), είχε σήμερα μια ιστορική νίκη στη μακρόχρονη
δικαστική διαμάχη με τον γαλλικό κολοσσό σούπερ μάρκετ Carrefour. Κατά
την περίοδο 2014 – 2016, ο γαλλικός όμιλος Carrefour έθεσε σε λειτουργία σειρά
καταστημάτων τύπου “metro” στο Βέλγιο, χρησιμοποιώντας τη λέξη easy με το
χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα αλλά και γραμματοσειρά που παρέπεμπε στη
σήμανση easy (easy family of brands). Έπειτα από ενέργειες της νομικής
ομάδας της easyGroup, ο όμιλος Carrefour άλλαξε τη σήμανση των
καταστημάτων, μετατρέποντας την επωνυμία της συγκεκριμένης αλυσίδας σε
«Carrefour Express». (Οι φωτογραφίες παρακάτω παρουσιάζουν τη σήμανση
των καταστημάτων πριν και μετά).Το βελγικό περιοδικό λιανεμπορίου έχει ήδη
αναφερθεί στην αλλαγή στρατηγικής στην οποία προχώρησε ο γαλλικός
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κολοσσός: https://www.retaildetail.be/nl/news/food/carrefour-stopt-easyformule.» Σχετικό 28
-

Το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας https://city.sigmalive.com

αναφέρει: «Η easyGroup του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, στον οποίο ανήκουν
και όλα τα εμπορικά σήματα easy (easy family of brands), είχε σήμερα μια
ιστορική νίκη στη μακρόχρονη δικαστική διαμάχη με τον γαλλικό κολοσσό
σούπερ μάρκετ Carrefour. Κατά την περίοδο 2014 – 2016, ο γαλλικός όμιλος
Carrefour έθεσε σε λειτουργία σειρά καταστημάτων τύπου «metro» στο
Βέλγιο, χρησιμοποιώντας τη λέξη easy με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί
χρώμα αλλά και γραμματοσειρά που παρέπεμπε στη σήμανση easy (easy
family of brands). Έπειτα από ενέργειες της νομικής ομάδας της easyGroup, ο
όμιλος Carrefour άλλαξε τη σήμανση των καταστημάτων, μετατρέποντας την
επωνυμία της συγκεκριμένης αλυσίδας σε «Carrefour Express». ….. Να
υπενθυμίσουμε ότι πριν μερικούς μήνες ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου
προχώρησε σε αγωγή εναντίων της αμερικανικής πλατφόρμας Netflix, για τη
σειρά «Easy» η οποία προβαλλόταν από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και
τόσο η ονομασία όσο και το λογότυπό της, ερχόταν σε σύγκρουση με την
εταιρεία του Κύπριου επιχειρηματία». Σχετικό 29
-

Ανάλογο είναι το περιεχόμενο του δημοσιεύματος

εφημερίδας

της ηλεκτρονικής

https://www.mononews.gr/ με τίτλο: «Μεγάλη νίκη του Στέλιου

Χατζηιωάννου κόντρα στον γαλλικό κολοσσό σουπερμάρκετ «Carrefour» Σχετικό 30
-

Το δε δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας https://economynews247

με αντίστοιχο περιεχόμενο τιτλοφορείται ως εξής: «Νίκησε την Carrefour ο
Στέλιος Χατζηιωάννου. Έπειτα από ενέργειες της νομικής ομάδας της
easyGroup, ο όμιλος Carrefour άλλαξε τη σήμανση των καταστημάτων,
μετατρέποντας την επωνυμία της συγκεκριμένης αλυσίδας από easy σε
«Carrefour Express». Σχετικό 31

Τα σήματα μας EASY απολαμβάνουν ιδιαίτερης θετικής εκτίμησης του
καταναλωτικού κοινού σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών, που
διακρίνουν, όπως αποδεικνύεται περίτρανα τόσο από το γεγονός ότι
οποιοδήποτε νέο σχετικά με την εταιρεία μας δημοσιεύεται στον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο αλλά και από την ευρεία παρουσία των υπηρεσιών μας
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υπό τα σήματα EASY στην ελληνική επικράτεια. Πράγματι, όπως
προαναφέρθηκε η πρακτική της εταιρείας μας είναι να παραχωρεί
συμβατικές άδειες χρήσης των σημάτων μας της οικογένειας σημάτων
easy προς τρίτες επιχειρήσεις με συγκεκριμένους όρους και δη έναντι
ανταλλάγματος, υπάρχει αντίτιμο, το οποίο πρέπει να καταβάλλει μια
δικαιοδόχος του ομίλου easyGroup, που διακρίνεται υπό τα σήματα EASY για

να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα σήματά μας EASY και ως εκ
τούτου

να

επωφεληθούν

από

τη

θετική

εκτίμηση

που

αυτά

απολαμβάνουν από το καταναλωτικό κοινό. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με το ότι ο αριθμός των μελών του Ομίλου μας συνεχώς
αυξάνεται αποτελεί καταφανή απόδειξη περί της θετικής εκτίμησης που τα εν
λόγω σήματα απολαμβάνουν.
Από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι τα σήματα της εταιρείας μας,
EASY, αποτελούν σήματα φήμης, διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Ως σήματα
φήμης, τα σήματά μας EASY προστατεύονται και κατά τις διατάξεις του αρ.
124(1)γ του Νόμου Περί Σημάτων και του άρθρου 6δις της Διεθνούς
Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Επομένως, η χρήση από τον εναγόμενο της ένδειξης «easyairpark»
που είναι εξαιρετικά όμοια σε σημείο πρόκλησης σύγχυσης με το μεγάλης
φήμης σήμα μας EASY και EASYAIR προσπορίζει στον εναγόμενο χωρίς
εύλογη αιτία (δεν είναι αυτός συμβατικός αδειούχος χρήσης του σήματος μας
ούτε και είναι νόμιμος συμβατικός δικαιοδόχος ημών) αθέμιτο όφελος από το
διακριτικό χαρακτήρα και τη φήμη του σήματός μας, όπως αναλύουμε
κατωτέρω. Διότι υπάρχουν τρίτες επιχειρήσεις αδειοδόχοι της εταιρείας μας
στην Ελλάδα συμβεβλημένοι με την εταιρία μας (όπως η επιχείρηση
FERRYHOPPER, η Variety Cruises, η figamegroup) οι οποίες υφίστανται

έλεγχο και τηρούν τις επαγγελματικές αρχές της εταιρίας μας και
συγκεκριμένους όρους ώστε να χρησιμοποιούν νομίμως και έναντι
ανταλλάγματος το σήμα μας. Επίσης, η ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά
του εναγόμενου βλάπτει το διακριτικό χαρακτήρα και τη φήμη του σήματος
μας EASY, διότι αφενός δεν υφίσταται αυτός κανέναν έλεγχο και δεν
ακολουθεί τις επαγγελματικές και δεοντολογικές αρχές της εταιρίας μας με
αντίστοιχο κίνδυνο για την εταιρία μας, αφετέρου δε υπάρχει κίνδυνος να
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οδηγεί σε αποδυνάμωση της διακριτικής ισχύος και σε ευτελισμό του
σήματος μας.

6. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ «EASY AIR»
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗ ΦΡΑΣΗ «EASY
AIR» ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΞΗ «EASY»
6.1. Ταυτότητα άλλως εξαιρετική ομοιότητα με τα προγενέστερα
σήματα μας και διακριτικά μας γνωρίσματα.
Τον Αύγουστο του 2018 περιήλθε στην αντίληψή μας ότι o εναγόμενος
διατηρεί επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ) στην ευρύτερη περιοχή
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος η οποία φέρει ως
διακριτικό τίτλο το όνομα «easy air park». Μάλιστα η λέξη «easy» είναι
γραμμένη με γραμματοσειρά κόκκινου χρώματος ανοιχτής απόχρωσης, σχεδόν
πορτοκαλί, ως εξής:

Η παρακάτω φωτογραφία είναι από την ιστοσελίδα του εναγόμενου
www.easyairpark.gr και δείχνει τον χώρο του πάρκινγκ του εναγομένου όπου
στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται η ταμπέλα με τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης
του εναγόμενου:
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Ο έχων ιδίαν αντίληψη μάρτυράς μας επισκέφθηκε την επιχείρηση του
εναγόμενου και καταθέτει τα εξής: «Εγώ ο ίδιος επισκέφθηκα την εν λόγω
επιχείρηση την 13.2.2019 και χρησιμοποίησα τις υπηρεσίες της, σταθμεύοντας το
αυτοκίνητό μου για κάποιες ημέρες. Είδα ότι έξω από τον χώρο στάθμευσης έχει
τοποθετηθεί μια μεγάλη ταμπέλα που φέρει την ένδειξη «easyairpark».
Παρατήρησα ότι ίδιες ταμπέλες είναι τοποθετημένες ιδιαίτερα προβεβλημένες σε
διάφορα σημεία του δρόμου ο οποίος οδηγεί στην επιχείρηση αυτή, ώστε να είναι
ορατές από τους οδηγούς που ψάχνουν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων κοντά
στο αεροδρόμιο.
Η απόδειξη που έλαβα κατά την πληρωμή, αναγραφόταν το όνομα του
Νικολάου Αγραφιώτη του Γεωργίου, ως ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
49.

Επιπλέον η εταιρεία «easyGroup» ενημερώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης της

επιχείρησης χρησιμοποιεί το όνομα χώρου easyairpark.gr και διατηρεί την
ιστοσελίδα www.easyairpark.gr μέσω της οποίας αυτός δίνει πληροφορίες για τις
υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων που παρέχει πλησίον του Διεθνούς
αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και μέσω της οποίας ιστοσελίδας οι
ενδιαφερόμενοι καταναλωτές, δηλαδή όσοι ταξιδεύουν από και προς τον διεθνή
αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος μπορούν να κάνουν κράτηση θέσης
στάθμευσης αυτοκινήτου στο εν λόγω πάρκινγκ. Στην εν λόγω ιστοσελίδα
εμφανίζεται η φράση «easy air park», η οποία απεικονίζεται ακριβώς όπως στην
ταμπέλα που βρίσκεται στον χώρο στάθμευσης της εν λόγω επιχείρησης, δηλαδή
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η λέξη «easy» είναι γραμμένη με γραμματοσειρά κόκκινου ανοιχτού χρώματος
σχεδόν πορτοκαλί.
50.

Επίσης ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης χρησιμοποιεί την ένδειξη «easy air

park» και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δη ως όνομα της σελίδας της
επιχείρησής του στο facebook. Διαπίστωσα επίσης ότι τον Οκτώβριο 2019 η εν
λόγω επιχείρηση επίσης θέτει το εν λόγω λογότυπο και επάνω σε μικρά πούλμαν
(βαν) με τα οποία μεταφέρει πελάτες της στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
προφανώς από τον χώρο στάθμευσής τους (Παράρτημα 2).
51.

Μάλιστα ερευνώντας την σελίδα της επιχείρησης του στο facebook,

εντοπίσαμε την πρώτη ανάρτηση της σελίδας με την επίμαχη ένδειξη «easy air
park» η οποία έχει ημερομηνία : 1η Δεκεμβρίου 2015. Η δεύτερη ανάρτηση με
ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2015 αναγράφει: «Σας καλοσωρίζουμε στο ασφαλές
και οικονομικό πάρκινγκ μας, στο αεροδρόμιο και σας ευχόμαστε καλά ταξίδια»
Προσκομίζουμε και επικαλούμαστε ως σχετικό 32 αντίγραφο της
απόδειξης που έλαβε ο μάρτυράς μας κατά την πληρωμή, στην οποία
αναγράφεται το όνομα του Νικολάου Αγραφιώτη του Γεωργίου, ως ιδιοκτήτη της
επιχείρησης που φέρει ως διακριτικό τίτλο την ένδειξη «easyairpark». Επιπλέον,
όπως είναι προφανές, το χρώμα που χρησιμοποιεί ο εναγόμενος στο μπλοκ των
αποδείξεών του είναι το πορτοκαλί. Δηλαδή το χρώμα που χρησιμοποιεί και με
το οποίο είναι γνωστή η εταιρεία μας και οι υπηρεσίες της.
Επίσης προσκομίζουμε και επικαλούμαστε ως σχετικό 33 φωτογραφίες
από τις ταμπέλες που είναι τοποθετημένες ιδιαίτερα προβεβλημένες σε διάφορα
σημεία του δρόμου ο οποίος οδηγεί στην επιχείρηση του εναγομένου, οι οποίες
τραβήχτηκαν από τον μάρτυρά μας κατά την επίσκεψή του στην επιχείρηση του
αντιδίκου.
Προσκομίζουμε και επικαλούμαστε ως σχετικό 34 απόσπασμα από
ιστοσελίδα www.easyairpark.gr που διατηρεί ο εναγόμενος, και ως σχετικό 35
απόσπασμα της σελίδας της επιχείρησης του εναγομένου στο facebook όπου
φαίνεται ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο αντίδικος την ένδειξη «easyairpark». Στην
τελευταία φαίνεται και η πρώτη ανάρτηση του εναγομένου με την επίμαχη
ένδειξη «easy air park» η οποία έχει ημερομηνία : 1η Δεκεμβρίου 2015, γεγονός
από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο εναγόμενος χρησιμοποιεί την εν λόγω ένδειξη
προς διάκριση των υπηρεσιών του στάθμευσης, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο
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του 2015.
Λίγους μήνες πριν την επίσκεψη του μάρτυρά μας στην επιχείρηση του
εναγομένου, η εταιρεία μας είχε οχλήσει τον εναγόμενο με γραπτή επιστολή, με
την οποία τον ενημερώσαμε για την ύπαρξη των καταχωρημένων σημάτων μας
ανά τον κόσμο τα οποία έχουν ως κυρίαρχο και διακριτικό μέρος την λέξη
«easy».
Περί αυτού, ο μάρτυράς μας καταθέτει τα εξής:
«52.

Την 9η Αυγούστου 2018 αποστείλαμε μέσω του Αγγλικού

δικηγορικού γραφείου μας EdwinCoe LLP εξώδικη διαμαρτυρία προς τον
Νικόλαο Αγραφιώτη με την οποία τον ενημερώσαμε για την ύπαρξη των
προγενέστερων δικαιωμάτων της «easyGroup» επί των σημάτων «easyair» και
«easy» καθώς και για τη φήμη που απολαμβάνει η λέξη «easy» λόγω της
ευρείας χρήσης, προώθησης και προβολής αυτής από την εταιρεία μας.
Επιπλέον ενημερώσαμε τον Νικόλαο Αγραφιώτη για την ύπαρξη των
καταχωρημένων σημάτων της «easyGroup» ανά τον κόσμο τα οποία έχουν ως
κυρίαρχο και διακριτικό μέρος την λέξη «easy». Με την προαναφερθείσα εξώδικη
διαμαρτυρία μας ζητήσαμε από τον Νικόλαο Αγραφιώτη να παύσει την χρήση της
φράσης «easy air park» τόσο ως διακριτικό τίτλο της επιχείρησής του όσο και ως
κυρίαρχο στοιχείο του ονόματος της ιστοσελίδας του, αλλά και με οποιονδήποτε
τρόπο. Στην εξώδικη διαμαρτυρία μας ο Νικόλαος Αγραφιώτης δεν απάντησε.
53.

Την 17.12.2018 αποστείλαμε στον εναγόμενο, πάλι μέσω των

Άγγλων δικηγόρων μας, νέα ηλεκτρονική επικοινωνία (e-mail) στο οποίο
επισυνάψαμε την προαναφερθείσα εξώδικη διαμαρτυρία μας. Την 18.12.2018 ο
Νικόλαος Αγραφιώτης απάντησε στο εν λόγω e-mail και μας είπε ότι δήθεν δεν
καταλαβαίνει τι είδους παραβίαση των δικαιωμάτων μας έχει γίνει από πλευράς
του.
54.

Κατόπιν αυτού, την 19.12.2018 ο Άγγλος δικηγόρος μας κ. Simon

Miles του δικηγορικού γραφείου Edwin Coe LLP απάντησε στον Νικόλαο
Αγραφιώτη ότι η εταιρεία μας έχει σκοπό να προστατεύσει τα δικαιώματά της, και
αναφέρθηκε στις προηγούμενες επιστολές – εξώδικες διαμαρτυρίες που του
είχαν σταλεί. Επιπλέον, ο εν λόγω δικηγόρος μας ενημέρωσε τον Νικόλαο
Αγραφιώτη ότι η εταιρεία μας θα ήταν διατεθειμένη να συζητήσει το ενδεχόμενο
συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς προκειμένου να αποφευχθεί η προσφυγή
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ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας μέσω του
προαναφερθέντος δικηγόρου μας, πρότεινε στον Νικόλαο Αγραφιώτη να γίνει
μέλος του ομίλου μας και να του χορηγηθεί άδεια χρήσης της οικογένειας των
σημάτων EASY.
Ο Νικόλαος Αγραφιώτης δεν απάντησε στο ανωτέρω e-mail ούτε στην ανωτέρω
πρόταση.
55.

Δεδομένης και της ύπαρξης πρακτικής και δραστηριότητας

παραχώρησης από την εταιρία μας συμβατικών αδειών χρήσης των
σημάτων μας της οικογένειας σημάτων easy προς τρίτες επιχειρήσεις με
συγκεκριμένους όρους και δη έναντι ανταλλάγματος, υπάρχει αντίτιμο, το
οποίο πρέπει να καταβάλλει μια δικαιοδόχος του ομίλου easyGroup, που
διακρίνεται υπό τα σήματα EASY, επιχείρηση. Ειδικά, σε περίπτωση που θα
είχε συμφωνηθεί άδεια χρήσης του σήματος easy προς τον Νικ.
Αγραφιώτη, το αντίτιμο για την χρήση της ένδειξης EASYAIRPARK θα ήταν
5.000 ευρώ κατ’έτος, οπότε συνολικά από τον Δεκέμβριο του 2015 ως
σήμερα (Δεκέμβριος 2019) μέχρι σήμερα το αντίτιμο που θα είχε πληρώσει
ο Ν. Αγραφιώτης από τον 12/2015 μέχει και και τον 12/2019 θα έπρεπε να
ήταν είκοσι χιλιάδες ευρώ (4 έτη Χ 5.000 ετησίως = 20.000 ευρώ).
Το ότι ο Νικ. Αγραφιώτης επιμένει και χρησιμοποιεί το σήμα easy,
γνωρίζοντας ότι δεν έχει σχετικό δικαίωμα, χωρίς άδεια και χωρίς να καταβάλλει
αντίτιμο για αυτό, αυτό είναι άδικο σε σχέση με όσους άλλους επιχειρηματίες
στην Ελλάδα και αλλού καταβάλλουν αντίτιμο στην εταιρία μας, προκειμένου να
τους χορηγηθεί άδεια χρήσης του σήματος «easy» και έχουν συμφωνήσει
ειδικούς όρους χρήσης του εν λόγω σήματος. Επιπλέον, η χρήση του σήματος
«easy» από τον Ν. Αγραφιώτη, χωρίς να έχει λάβει άδεια χρήσης ως προς αυτό
από την εταιρεία μας αποτελεί πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των τρίτων
επιχειρήσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς εκμεταλλεύεται τη φήμη του
σήματος «easy» και δημιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι
πρόκειται για εξουσιοδοτημένη επιχείρηση της εταιρείας μας. Οι δε καταναλωτές,
οι οποίοι γνωρίζουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από
την εταιρεία μας και οι οποίες διακρίνονται από το σήμα «easy» καθώς και από
τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουμε χορηγήσει άδεια χρήσης του σήματός μας
«easy», επιλέγουν για τον λόγο αυτό τις υπηρεσίες στάθμευσης που παρέχει ο
Ν. Αγραφιώτης και αναμένουν να λάβουν υπηρεσίες ανάλογης ποιότητας και
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προδιαγραφών με αυτές που παρέχονται από την εταιρεία μας και από τις
επιχειρήσεις του ομίλου easyGroup. Η παροχή δε υπηρεσιών από τον Ν.
Αγραφιώτη, που ενδεχομένως δεν πληρούν τις προδιαγραφές του

ομίλου

easyGroup και είναι κατώτερες αυτών έχει αρνητικό αντίκτυπο στον καταναλωτή
για την εταιρεία μας και για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε υπό όλα τα σήματα
της οικογένειας σημάτων «easy», καθώς ο καταναλωτής θα θεωρήσει ότι οι
υπηρεσίες που προσφέρουμε πλέον είναι κατώτερων προδιαγραφών από αυτές
που προσφέραμε στο παρελθόν.
56.

H εταιρεία μας και ο ίδιος ο Στέλιος είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στην

επιλογή των συνεργατών που θα ενταχθούν στον όμιλο easyGroup. Όπως δε
προανέφερα, ένα παράδειγμα είναι

ο νικητής του Βραβείου Ελληνικής

Επιχειρηματικότητας,

που

για

το

2018,

απένειμε

το

Ίδρυμα

Στέλιος

Χατζηιωάννου, το Ferryhopper, το οποίο επιλέχθηκε από τον Sir Στέλιο
Χατζηιωάννου και εντάχθηκε στο δυναμικό της easyGroup. Έτσι, δημιουργήθηκε
η νέα πλατφόρμα www.easyferry.com στην οποία συνδυάζεται το πασίγνωστο
εμπορικό σήμα της easyGroup με την καινοτομία και τις έξυπνες υπηρεσίες που
παρέχει το Ferryhopper.

57.

Στη συνέχεια, την 14.01.2019 ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρίας μας κ.

Στέλιος Χατζηιωάννου απέστειλε ο ίδιος ηλεκτρονικό μήνυμα, e-mail, στον
Νικόλαο Αγραφιώτη και του ζήτησε να παύσει να χρησιμοποιεί το σήμα «easy»
στο όνομα της ιστοσελίδας του «easyairpark.gr». Επίσης τον συμβούλευσε να
δείξει την εξώδικη διαμαρτυρία σε Έλληνα δικηγόρο και να λάβει τη γνώμη του.

58.

Ο Νικόλαος Αγραφιώτης απάντησε την 19.01.2019, ότι προώθησε τα

έγγραφα στον δικηγόρο του και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και μας ενημέρωσε ότι θα έχει την απάντησή τους την
επόμενη εβδομάδα. Μετά την επικοινωνία αυτή, ο Νικόλαος Αγραφιώτης δεν
επικοινώνησε ξανά μαζί μας, αλλά ούτε έπαυσε να χρησιμοποιεί τη φράση «easy
air park».
Προσκομίζουμε ως σχετικό 36, αντίγραφο της αλληλογραφίας της
εταιρείας μας με τον εναγόμενο.
Επιπλέ0ον, όπως καταθέτει ο μάρτυράς μας «Ακόμη και σήμερα ο
Νικόλαος Αγραφιώτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί εντατικά και να προβάλει τη
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φράση «easyairpark» ως διακριτικό τίτλο της επιχείρησής του και δη σε ταμπέλα
έξω από τον χώρο στάθμευσης αλλά και σε 4 (τέσσερις) ταμπέλες που
βρίσκονται στον δρόμο που οδηγεί στην επιχείρηση του. Επιπλέον εξακολουθεί
να χρησιμοποιεί ως σήμερα τη φράση «easyairpark» ως όνομα της διαδικτυακής
ιστοσελίδας της επιχείρησής του που διατηρεί και ως όνομα της σελίδας της
επιχείρησής του στο facebook και επάνω σε μικρά πούλμαν (βαν) με τα οποία
μεταφέρει πελάτες του στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος από τον χώρο της
επιχείρησής του στάθμευσής αυτοκινήτων».
Με τον τρόπους δε αυτούς ο εναγόμενος προβάλλει την επιχείρηση του
και προσελκύει πελατεία με την παράνομη χρήση και εκμετάλλευση της λέξης
«easy» που αποτελεί μεγάλης φήμης σήμα της εταιρίας μας κατά τα άνω, τόσον
αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με άλλες περιγραφικές λέξεις ως το διακριτικό
στοιχείο της οικογένειας σημάτων μας “easy”, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις
μας και εν γνώσει πλέον της παρανομίας.
Ειδικώτερα:
-Ταυτότητα άλλως εξαιρετική ομοιότητα της επίδικης ένδειξης «easy
air park» του εναγομένου με τα προγενέστερα καταχωρημένα σήματα της
εταιρείας μας
Είναι φανερό ότι τα ανωτέρω προγενέστερα ευρωπαϊκά σήματά μας
ουσιαστικά διακρίνονται από την λέξη EASY, η οποία έχει την κεντρική
διακριτική δύναμη στα ως άνω προγενέστερα σήματά μας και από την εντατική
χρήση και προβολή των σημάτων μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, έχει
καταστεί σήμα και διακριτικό γνώρισμα μεγάλης φήμης.
Το δε δεύτερο συστατικό που αλλάζει στο καθένα από τα ανωτέρω
προγενέστερα καταχωρημένα σήματά μας είναι κυρίως περιγραφικό για τις
δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιείται το εκάστοτε σήμα μας και ως εκ
τούτου δεν προσδίδει επιπλέον διακριτική δύναμη στην λέξη EASY.
Η φράση «easy air park» που χρησιμοποιεί ο εναγόμενος ως διακρατικό
τίτλο της επιχείρησής του και ως όνομα της διαδικτυακής ιστοσελίδας του και της
σελίδας του στο facebook ταυτίζεται, άλλως ομοιάζει εξαιρετικά με τα
προγενέστερα ως άνω ευρωπαϊκά σήματά μας.
Πιο συγκεκριμένα:
Α)

Όπως είναι φανερό, η φράση «easy air park» που χρησιμοποιεί ο
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εναγόμενος περιλαμβάνει αυτούσιο το υπ’ αριθμ. 014770705 ευρωπαϊκό σήμα
μας «easy air». Η δε λέξη «park» η οποία βρίσκεται στο τέλος της φράσης που
χρησιμοποιεί ο εναγόμενος είναι περιγραφική και άνευ διακριτικής ικανότητας. Η
λέξη «park» παρότι ξενόγλωσση, λόγω της ευρείας χρήσης της στις ελληνικές
συναλλαγές προς διάκριση χώρων/ επιχειρήσεων στάθμευσης (πάρκινγκ και
πάρκο) γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον Έλληνα καταναλωτή ως περιγράφουσα
τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση του εναγόμενου, δηλαδή υπηρεσίες
στάθμευσης αυτοκινήτων / υπηρεσίες πάρκινγκ. Κατά συνέπεια, είναι φανερό ότι
η επιπλέον αυτή λέξη δεν δύναται να προσθέσει διακριτική ικανότητα στην
επίδικη ένδειξη που χρησιμοποιεί ο εναγόμενος. Για τους ανωτέρω λόγους, η
λέξη "park" κατέχει προφανώς και σαφέστατα δευτερεύοντα ρόλο στη συνολική
εντύπωση που δημιουργεί η επίδικη ένδειξη. Η όλη διακριτική δύναμη της
ανωτέρω ένδειξης εξαντλείται στη φράση «easy air» και κυρίως στη λέξη
«easy». Όπως τονίζεται εξάλλου στη νομική θεωρία και κατά πάγια νομολογία
των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων, στα σύνθετα σήματα η ομοιότητα
κρίνεται με βάση τη συνολική εντύπωση. Ιδιαίτερη σημασία για το σχηματισμό
συνολικής εντύπωσης έχει βέβαια η κυρίαρχη λέξη διότι η οπτική εντύπωση
είναι η επικρατέστερη για τον καταναλωτή. (Δίκαιο Σημάτων, έκδοση 1996, με
επιμέλεια

ύλης

Νικ.Κ.Ρόκα,

σχολιασμός

Θ.Λιακόπουλος,

σελ.

71,

ενθ.ανωτ.,Σχετικό 37)
Επιπλέον το ΔΕΚ έκρινε με την απόφαση του στην υπόθεση C-342/1997,
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbΗ κατά Klijsen Handel BV (σκέψη 26,
Σχετικό 38) ότι “...ο μέσος καταναλωτής σπανίως έχει τη δυνατότητα να
προβαίνει σε άμεση σύγκριση των διαφόρων σημάτων αλλά ότι είναι
αναγκασμένος να εμπιστεύεται στην ατελή εικόνα που έχει συγκρατήσει στη
μνήμη του”.
Συνεπώς ως κυρίαρχο στοιχείο της φράσης «easy air park» αναδεικνύεται
η φράση «easy air», η οποία ταυτίζεται με το υπ’ αριθμ. 014770705 Ευρωπαϊκό
σήμα της εταιρείας μας.
Β)

Επίσης, η ένδειξη «easy air park» που χρησιμοποιεί ο εναγόμενος

ταυτίζεται κατά το κυρίαρχο στοιχείο της «easy air» και με τα προγενέστερο
ευρωπαϊκό σήμα υπ’ αριθμ. 009220849 «EasyAir tours» της εταιρείας μας. Οι
λέξεις «tour»

και

«park» που συνοδεύουν τη φράση «easy air» στο

προγενέστερο σήμα της εταιρείας μας και στην ένδειξη που χρησιμοποιεί ο
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εναγόμενος είναι περιγραφικές και η σημασία τους αναγνωρίζεται από τον
Έλληνα καταναλωτή καθώς και οι δύο λέξεις χρησιμοποιούνται ευρέως στις
συναλλαγές στην Ελλάδα. Βλέποντας τις δύο συγκρινόμενες ενδείξεις ο
καταναλωτής θα θεωρήσει με βεβαιότητα ότι διακρίνουν υπηρεσίες που
προέρχονται από την εταιρεία μας στο πλαίσιο των αεροπορικών υπηρεσιών
μας, δηλαδή υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών ή μεταφορών από το
αεροδρόμιο (easy air tours) και υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων κοντά στο
αεροδρόμιο (easy air park).
Γ)

Επιπλέον η ένδειξη «easy air park» που χρησιμοποιεί ο εναγόμενος

ταυτίζεται κατά το κυρίαρχο στοιχείο της «easy» και με το προγενέστερο
ευρωπαϊκό σήμα υπ’ αριθμ. 004377693 «easy jet parking» της εταιρείας μας.
Όσον αφορά στη σύγκριση των δύο ενδείξεων «easy air park» και «easy jet
parking», επισημαίνουμε ότι ταυτίζονται κατά το πρώτο (easy) και τελευταίο
(park/parking) μέρος τους. Οι λέξεις «jet» και «air» που βρίσκονται μεταξύ των
ανωτέρω κοινών λέξεων δεν διαφοροποιούν τη συνολική εντύπωση που δίνουν
οι δύο ενδείξεις στον Έλληνα καταναλωτή, καθώς η λέξη «jet» που ακολουθεί
την λέξη «easy» στο προγενέστερο σήμα μας παραπέμπει στην μεγάλης φήμης
αεροπορική εταιρεία που λειτουργεί ο όμιλός μας. Η δε λέξη «air» στην ένδειξη
που χρησιμοποιεί ο εναγόμενος είναι περιγραφική, σημαίνει αέρας, και η
σημασία της γίνεται αντιληπτή από τον Έλληνα καταναλωτή καθώς είναι
συνήθης όρος στα ονόματα επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με
την

αερομεταφορά.

Δηλαδή

ο

Έλληνας

καταναλωτής

βλέποντας

το

προγενέστερο σήμα μας «easy jet parking» θα καταλάβει ότι αυτό διακρίνει
υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων κοντά στο αεροδρόμιο που παρέχονται από
την ενάγουσα, καθώς στο σήμα κυρίαρχο στοιχείο είναι η λέξη «easy» η οποία
αποτελεί διακριτικό γνώρισμα μεγάλης φήμης της εταιρείας μας αλλά και η
φράση «easy jet» η οποία επίσης αποτελεί διακριτικό γνώρισμα μεγάλης φήμης
της εταιρείας μας καθώς είναι το όνομα της προαναφερθείσας αεροπορικής
εταιρείας μας που προσφέρει με μεγάλη επιτυχία τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα
ήδη από δεκαετίες. Λόγω, όμως της μεγάλης φήμης που έχει αποκτήσει τόσο το
σήμα μας «easy» όσο και η αεροπορική μας εταιρεία «easy jet», ο καταναλωτής
βλέποντας την ένδειξη «easy air park» που χρησιμοποιεί ο εναγόμενος για να
διακρίνει τις υπηρεσίες στάθμευσης, θα εκλάβει την επιχείρηση του εναγομένου
ως συνδεόμενη με την εταιρεία μας.

43

Η ένδειξη «easy air park» που χρησιμοποιεί ο εναγόμενος για να διακρίνει
τις υπηρεσίες του ομοιάζει εξαιρετικά και με τα υπόλοιπα σήματα της εταιρείας
μας που έχουμε ήδη αναφέρει καθώς το κυρίαρχο στοιχείο τόσο των τελευταίων
όσο και της επίμαχης ένδειξης «easy air park» είναι η λέξη «easy», η οποία
αποτελεί σήμα και διακριτικό γνώρισμα φήμης της εταιρείας μας.
-Ταυτότητα άλλως εξαιρετική ομοιότητα της επίδικης ένδειξης «easy
air park» του εναγομένου με τα προγενέστερα διακριτικά γνωρίσματα της
εταιρείας μας
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τη λέξη «easy»
ως διακριτικό γνώρισμα των προϊόντων και των υπηρεσιών της ήδη από το
1995 με την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας «easy jet».
Η αεροπορική εταιρεία «easyjet», όπως προείπαμε εξυπηρετεί όλα τα
αεροδρόμια της Ελλάδας καθημερινώς με πτήσεις που τα συνδέουν με
προορισμούς στο εξωτερικό. Ο Έλληνας καταναλωτής, αλλά και ο αλλοδαπός
ταξιδιώτης που έρχεται με την αεροπορική εταιρία easyJet στην Ελλάδα,
γνωρίζει από δεκαετίες την αεροπορική εταιρεία «easy jet» την οποία αποκαλεί
χάριν συντομίας ως «easy», δεδομένου μάλιστα ότι η δεύτερη λέξη «jet» είναι
περιγραφική

των

διακρινόμενων

αεροπορικών

υπηρεσιών.

Επίσης,

ο

καταναλωτής στην Ελλάδα έχει συνδυάσει στο μυαλό του τη λέξη «easy» με το
πορτοκαλί χρώμα, καθώς όπως αναλύσαμε παραπάνω το χρώμα αυτό είναι το
κυρίαρχο χρώμα που χρησιμοποιεί η εταιρία μας προς διάκριση όλων των
προϊόντων και των υπηρεσιών της.
Επιπλέον, όπως προείπαμε, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί το σήμα της
προς διάκριση της ηλεκτρονικής της

«easy air»
ιστοσελίδας

https://www.easyair.com/index.html,

μέσω

της

οποίας

οι

καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και των ταξιδιωτών που έρχονται και
φεύγουν από τον Διεθνή αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος μπορούν να
αγοράσουν αεροπορικά εισιτήρια για πτήσεις από όλες τις πόλεις της Ελλάδας
όπου υπάρχει αεροδρόμιο προς την άλλη πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Επίσης, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί το σήμα της «easy car» ως εξής:
,

προς

διάκριση

την

ηλεκτρονική

ιστοσελίδα:

https://www.easycar.gr, μέσω της οποίας οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να
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ενοικιάσουν αυτοκίνητα σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαβανομένου του Διεθνούς
αερολιμένος Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος.
Τέλος, όπως αναλύουμε παραπάνω η εταιρεία μας χρησιμοποιεί εντατικά
το σήμα της «EASY» στην Ελλάδα προς διάκριση διαφόρων υπηρεσιών, από
μόνο του και προσθέτοντας στη λέξη «EASY» μια δεύτερη λέξη ή φράση που
περιγράφει την εκάστοτε υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου και δια μέσω της
αεροπορικής εταιρίας easyJet, που είναι αδειούχος χρήσης του σήματός μας
easyJet.
Τα ανωτέρω διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας μας έχουν ως κυρίαρχο
στοιχείο τη λέξη «EASY», όπως ακριβώς και η επίδικη ένδειξη «EASY AIR
PARK» που χρησιμοποιεί ο εναγόμενος, και συνεπώς οι συγκρινόμενες
ενδείξεις ταυτίζονται κατά το κυρίαρχο στοιχείο τους, και ομοιάζουν εξαιρετικά
κατά τη συνολική εντύπωση που δίνουν στον καταναλωτή.
6.2. Ταυτότητα των διακρινόμενων υπηρεσιών
Πέραν των όσων αναλύσαμε σχετικά με την εξαιρετική ομοιότητα μεταξύ
των συγκρινόμενων εκατέρωθεν σημάτων, επισημαίνουμε, ότι παράλληλα
υφίσταται και ταύτιση ως προς τις υπηρεσίες, τις οποίες αυτά διακρίνουν.
Συγκεκριμένα τόσο τα προγενέστερα σήματά μας όσο και το διακριτικό
γνώρισμα, που χρησιμοποιεί ο εναγόμενος και ως διακριτικό τίτλο της
επιχείρησής του EASY AIR PARK διακρίνουν τις ίδιες υπηρεσίες και δη
υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων, οι οποίες κατατάσσονται στην κλάση 39
της Συμφωνίας της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και
υπηρεσιών.
Είναι σαφές, ότι οι διακρινόμενες από τα καταχωρημένα σήματά μας
υπηρεσίες έχουν την ίδια φύση και χρήση, κατατείνουν στην επίτευξη του ίδιου
σκοπού, απευθύνονται στον ίδιο κύκλο καταναλωτών και καλύπτουν τις ίδιες
ανάγκες με τις αντίστοιχες υπηρεσίες, που προσφέρει ο εναγόμενος μέσω του
επιχείρησής του. Το γεγονός αυτό δε, σε συνδυασμό με την ταυτότητα άλλως
εξαιρετική ομοιότητα μεταξύ των δύο ενδείξεων, έχει ως αποτέλεσμα να
δημιουργείται αναμφισβήτητα η εσφαλμένη εντύπωση στον καταναλωτή στην
Ελλάδα, είτε αυτός είναι Έλληνας είτε αλλοδαπός ταξιδιώτης που έρχεται με την
αεροπορική εταιρία easyJet στην Ελλάδα, ότι οι υπηρεσίες, που διακρίνει το
επίδικο διακριτικό γνώρισμα του εναγόμενου “easy air park” που παρέχονται
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στον χώρο στάθμευσης πολύ κοντά στον Διεθνή αερολιμένα Αθηνών Ελ.
Βενιζέλος, προέρχονται ή είναι εγκεκριμένες από την εταιρία μας, άλλως
προέρχονται από νόμιμο αδειούχο χρήσεως των σημάτων μας και ο εναγόμενος
τελεί σε οικονομική ή συμβατική συνεργασία μαζί μας, τα οποία είναι απολύτως
ανακριβή και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
Σε κάθε περίπτωση τονίζουμε ότι το σήμα μας και διακριτικό μας
γνώρισμα EASY έχει καθιερωθεί διεθνώς αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού
καταναλωτικού κοινού ως σήμα μεγάλης φήμης, το οποίο προστατεύεται από
το Νόμο περί Σημάτων και συγκεκριμένα από το άρθρο 124 (1)γ. Σύμφωνα με
την εν λόγω διάταξη δε, το σήμα φήμης προστατεύεται ανεξαρτήτως του αν
ομοιάζουν τα εκατέρωθεν διακρινόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Πράγματι, τα
προαναφερθέντα προγενέστερα σήματά μας που φέρουν ως κυρίαρχο στοιχείο
τη λέξη EASY λόγω της μακροχρόνιας και εντατικότατης χρήσης τους, λόγω της
μεγάλης προβολής τους και της εντατικής και πολυδάπανης προώθησής έχουν
καταστεί από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα παγκοσμίως.
6.3. Κίνδυνος σύγχυσης
Σύμφωνα με τη νομική θεωρία, για την κατάφαση της ύπαρξης ή της
ανυπαρξίας κινδύνου συγχύσεως «εξετάζεται αν κατά την αντίληψη του
συναλλακτικού κοινού τα συγκρινόμενα σήματα μπορούν, χωρίς σύγχυσή τους,
να εξατομικεύσουν τα προϊόντα και /είτε τις υπηρεσίες, για τις οποίες
προορίζονται, κατά την πηγή της προέλευσής τους. Τεχνικά μέσα και μόνο για τη
διαμόρφωση μιας τέτοιας κρίσης αποτελούν η ομοιότητα των σημάτων και των
υπηρεσιών καθώς και η έντονη ή όχι διακριτική δύναμη του παλαιότερου
σήματος.» (ιδ. σελ.70-71, Θ. Λιακόπουλος, Δίκαιον Σημάτων, επιμέλεια Ύλης
Ν.Κ.Ρόκας, Αθήνα 1996, Σχετικό 37).
Κατά την πάγια νομολογία του ΔΕΚ, «συνιστά κίνδυνο συγχύσεως το να
είναι δυνατό το κοινό να πιστέψει ότι τα σχετικά προϊόντα ή οι υπηρεσίες
προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή από συνδεόμενες μεταξύ τους
οικονομικώς επιχειρήσεις» (C-39/1997, Canon Kabushiki Kaisha κατά Metro
Goldwyn – Mayer Inc, Σχετικό 39 ).
Εξάλλου, επισημαίνεται ότι «ο τρόπος με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής
του επίμαχου προϊόντος ή υπηρεσίας προσλαμβάνει τα σήματα έχει καθοριστική
σημασία για την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως. Ο μέσος καταναλωτής όμως
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προσλαμβάνει συνήθως ένα σήμα ως μία ολότητα και δεν επιδίδεται σε εξέταση
των διαφόρων λεπτομερειών του (ΔΕΚ στην υπόθεση C-251/1995 Sabel, ιδ.
Σχετικό 40, Σκέψη 16 επ.).
Επιπλέον το ΔΕΚ έκρινε με την απόφαση του στην υπόθεση C-342/1997,
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. Gmbh κατά Klijsen Handel BV (Σχετικό 38):
«Εντούτοις, πρέπει να ληφθεί υπόψη το στοιχείο ότι ο μέσος καταναλωτής
σπανίως έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε άμεση σύγκριση των διαφόρων
σημάτων αλλά ότι είναι αναγκασμένος να εμπιστεύεται την ατελή εικόνα που έχει
συγκρατήσει στη μνήμη του».
Εξαιτίας της εξαιρετικής ομοιότητας των ανωτέρω αναφερόμενων
προγενέστερων σημάτων φήμης της εταιρείας μας σε σχέση με το διακριτικό
γνώρισμα “easy air park”, που χρησιμοποιεί o εναγόμενος, κατά τη συνολική
τους εντύπωση, καθώς επίσης και εξαιτίας της ταυτότητας των εκατέρωθεν
διακρινόμενων υπηρεσιών στοιχειοθετείται και αποδεικνύεται σοβαρός κίνδυνος
σύγχυσης του ελληνικού καταναλωτικού κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του
κινδύνου συσχέτισης, αναφορικά με την προέλευση των υπηρεσιών από
ορισμένη επιχείρηση.
Το γεγονός δε ότι ο εναγόμενος χρησιμοποιεί το ανοικτό κόκκινο χρώμα
στην γραμματοσειρά για την λέξη «easy» που είναι η πρώτη στη σειρά και
ουσιαστικά χαρακτηρίζει την ένδειξη «easy air park» επιτείνει τη σύγχυση του
καταναλωτή, διότι το χρώμα αυτό ομοιάζει ιδιαίτερα με το πορτοκαλί χρώμα που
χρησιμοποιεί η εταιρεία μας και έχει επικρατήσει προς διάκριση των προϊόντων
και υπηρεσιών υπό τα δικά μας σήματα.
Επιπλέον, ειδικά και το γεγονός ότι η επιχείρηση στάθμευσης
αυτοκινήτων του εναγόμενου βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο ακριβώς για να
εξυπηρετεί τους καταναλωτές/ταξιδιώτες που πρόκειται να ταξιδέψουν ή έχουν
ταξιδέψει αεροπορικά από/στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, Ελ. Βενιζέλος και
επιθυμούν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο
αεροδρόμιο αποτελεί και μεγάλο κόμβο δρομολογίων της αεροπορικής εταιρίας
easyJet καθιστά βέβαια την σύγχυση του καταναλωτή. Κι αυτό διότι η λέξη
EASY όταν χρησιμοποιείται για να διακρίνει οποιαδήποτε υπηρεσία (στάθμευση
αυτοκινήτων, μεταφορά, εστιατόριο κλπ) που σχετίζεται με εξυπηρέτηση
αεροδρομίου είναι βέβαιο ότι θα εκληφθεί από τον Έλληνα καταναλωτή ως
διακρίνουσα υπηρεσία που προέρχεται από την εταιρεία μας, λόγω της μεγάλης
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φήμης της αεροπορικής εταιρείας μας «easyJet». Ο καταναλωτής δηλαδή που
ταξιδεύει αεροπορικώς από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, είτε
αυτός χρησιμοποιεί την εταιρεία «easyJet» είτε όχι, σίγουρα την γνωρίζει και
σίγουρα όταν δει τις ταμπέλες με την ένδειξη «easy-air-park» που έχει
τοποθετήσει ο εναγόμενος στον δρόμο προς την επιχείρησή του και έξω από
αυτή, θα θεωρήσει ότι πρόκειται για πάρκινγκ αυτοκινήτων που σχετίζεται ή
συνεργάζεται με την πολύ γνωστή αεροπορική εταιρία easyJet που χρησιμοποιεί
το μεγάλης φήμης σήμα easy της εταιρείας μας, άλλως ότι σχετίζεται με εμάς,
π.χ. με την υπηρεσία μας ενοικίασης αυτοκινήτων easyCar, είτε με την
ταξιδιωτική υπηρεσία μας easyAir.
Επισημαίνουμε, ότι η ένδειξη «easy-air-park» χρησιμοποιείται από τον
εναγόμενο ως διακριτικός τίτλος της επιχείρησης στάθμευσης αυτοκινήτων, σε
ταμπέλες πάνω στον δρόμο που οδηγεί στην επιχείρησή του, στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (facebook), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
επιχείρησής της: www.easyairpark.gr.
Από όλα τα παραπάνω, αποδεικνύεται, ότι η εν λόγω εκτεταμένη χρήση
της εν λόγω ένδειξης υπονομεύει τη διακριτική δύναμη των ως άνω
αναφερόμενων σημάτων μας φήμης και επωνυμίας μας, ενώ δημιουργεί
αναμφισβήτητα την εσφαλμένη εντύπωση στον Έλληνα καταναλωτή, ότι οι
υπηρεσίες, που προσφέρει o εναγόμενος, προέρχονται ή είναι εγκεκριμένες από
εμάς, άλλως προέρχονται από νόμιμο αδειούχο χρήσεως των σημάτων μας και
η ατομική επιχείρηση του εναγομένου τελεί σε οικονομική ή συμβατική
συνεργασία μαζί μας, τα οποία είναι απολύτως ανακριβή και ουδεμία σχέση
έχουν με την πραγματικότητα.
Σήμα φήμης – δεν απαιτείται κίνδυνος σύγχυσης
Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση σήματος φήμης,
όπως δηλαδή εν προκειμένω, κατά πάγια νομολογία των ευρωπαϊκών
Δικαστηρίων στο σήμα φήμης δεν αξιώνεται για την προστασία του (αστική και
διοικητική) κίνδυνος σύγχυσης, αλλά απλώς κίνδυνος συσχέτισης, άρα κάτι
έλασσον, η οποία εκτιμάται συνολικώς λαμβανομένων υπόψη όλων των
παραγόντων που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ιδ. περί τούτων ΔΕΕ απόφ. από 9.3.2012, υπόθ. C-32/2010, Ella Valley
Vineyards (Adulam) LtD, σκέψη 37 Nomos, ΔΕΕ απόφ. από 22.5.2012, υπόθ.
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C-570/2010, Environmental Manufacturing LLP, σκέψη 3, ό.π., ως προς τον Καν
(ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «Για το κοινοτικό
σήμα», ΔΕΕ απόφ από 14.10.2009, C-140/2008, Ferrero Spa, σκέψη 2 Nomos,
ΔΕΕ απόφ. Από 23.10.2003, υπόθ. C-408/2001, Adidas Salomon, σκέψη 27,
ΔΕΕ 2004,545, ΔΕΚ απόφ. από 22.6.2000, υπόθ. C-425/1998 Marca Moda,
σκέψη 36, ό.π., ΔΕΕ αποφ. από 11.11.1997, υπόθ. C-251/1995, Sabel, σκέψη
20, ό.π., Γεν. Δικ. Ε.Ε. απόφ. από 22.3.2007, υπόθ. Τ-215/2003, Sigla SA,
σκέψεις 4] επ., ΕΕμπΔ 2007,414 ως προς τον Καν (EΚ) 40/1994 του Συμβουλίου
της 20.12.1993 «Για το κοινοτικό σήμα»).
Αρκεί δηλαδή για την προστασία του σήματος φήμης η ύπαρξη κάποιου
βαθμού ομοιότητας μεταξύ των δύο σημάτων, ώστε να είναι δυνατή υπό του
καταναλωτικού κοινού συνειρμική διασύνδεση του υπό του μη σηματούχου
χρησιμοποιουμένου σημείου και του σήματος φήμης (Εφετείο Αθηνών
2715/2016, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ). Η ύπαρξη ενός τέτοιου συσχετισμού πρέπει να
εκτιμάται συνολικώς, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν
επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως ο βαθμός της ομοιότητας των
αντιπαρατιθέμενων σημάτων, η φύση των υπηρεσιών ή των προϊόντων για τα
οποία

έχει

καταχωρισθεί

καθένα

από

τα

αντιπαρατιθέμενα

σήματα,

συμπεριλαμβανομένων τόσο του βαθμού εγγύτητας ή ετερότητας των εν λόγω
προϊόντων ή υπηρεσιών όσο και του ενδιαφερομένου κοινού, το εύρος της
φήμης του προγενέστερου σήματος, η ένταση του εγγενούς ή επίκτητου
διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος και ο κίνδυνος σύγχυσης
του ενδιαφερομένου κοινού (ΔΕΚ απόφ. από 22.5.2012, υπόθ. C-570/2010,
Environmental Manufacturing LLP, σκέψη 3, Μ.Θ. Μαρίνος, Δίκαιο Σημάτων,
Έκδοση 2007, αριθμ. 170-176, σελ. 75-78, Θ. Λιακόπουλος, Βιομηχανική
Ιδιοκτησία, Έκδοση 2000, σελ. 331-332).
Από όλα όσα έχουν αναφερθεί ανωτέρω αλλά και από το προσκομιζόμενο
υλικό αποδεικνύεται τόσο η φήμη των προγενέστερων σημάτων μας και η
έντονη ομοιότητα αυτών με το διακριτικό γνώρισμα, που χρησιμοποιεί ο
εναγόμενος, όσο και η ίδια φύση των υπηρεσιών, που αυτά διακρίνουν
(υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων) και οι οποίες απευθύνονται στον ίδιο
κύκλο καταναλωτών. Περαιτέρω, αποδεικνύεται η πρόθεση του εναγόμενου να
επιτύχει τη συσχέτιση της επιχείρησής του με την εταιρεία μας, έτσι ώστε να
επωφεληθεί από τη θετική εκτίμηση που τυγχάνουν οι διακρινόμενες από
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τα σήματά μας υπηρεσίες, προσβάλοντας έτσι την αυτόνομη διαφημιστική
λειτουργία των εν λόγω σημάτων μας φήμης.

7. Υπαίτια και κακόπιστη προσβολή των απόλυτων δικαιωμάτων επί
των σημάτων μας
Όπως προαναφέρθηκε η εταιρεία μας με την επωνυμία ''easyGroup
Ltd”, δραστηριοποιείται διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας εδώ και
πολλά χρόνια στο σχετικό χώρο των αεροπορικών υπηρεσιών και των συναφών
με αυτές υπηρεσίες μεταφοράς και ταξιδίων που παρέχονται στα αεροδρόμια
υπό τα σήματα και διακριτικά γνωρίσματα μεγάλης φήμης που φέρουν ως
κυρίαρχο στοιχείο τη λέξη EASY. Ένεκα της εντατικής χρήσης των εν λόγω
σημάτων, της πολυδάπανης προώθησής τους, αλλά και λόγω του πολύ μεγάλου
δικτύου δικαιοδόχων (franchisee) και αδειούχων χρήσης των σημάτων μας της
οικογένειας σημάτων «easy”, που έχουμε αναπτύξει σε όλη την Ευρώπη, στην
Ελλάδα και διεθνώς, τόσο η εταιρεία μας όσο και τα σήματά μας είναι ευρέως
γνωστά παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα.
Λόγω της μεγάλης αυτής φήμης των προγενέστερων σημάτων μας και
επωνυμίας μας και λόγω της μεγάλης ομοιότητας σε σημείο σχεδόν ταύτισης με
την επίδικη ένδειξη του εναγόμενου, είναι φανερό ότι η επιλογή της εν λόγω
ένδειξης έγινε κακόπιστα από τον αντίδικο. Αποκλείεται δηλαδή ο εναγόμενος, ο
οποίος δραστηριοποιείται στο σχετικό χώρο της στάθμευσης αυτοκινήτων στον
χώρο του αεροδρομίου, να μην γνώριζε την εταιρεία μας με την επωνυμία
''easyGroup Ltd”, και τα ομώνυμα διεθνούς φήμης σήματά μας με κυρίαρχο
στοιχείο τη λέξη EASY καθώς και την αεροπορική μας εταιρεία «easy jet».
Αντίθετα, είναι βέβαιο ότι ο εναγόμενος όχι μόνο γνώριζε την επωνυμία
και τα σήματα της εταιρείας μας, αλλά επιπλέον κακόπιστα και παράνομα
επεδίωξε και εξακολουθεί να επιδιώκει τη δημιουργία σύγχυσης στους
καταναλωτές περί δήθεν ύπαρξης κάποιου είδους συνεργασίας μεταξύ της
εταιρείας μας και της επιχείρησής της. Επιπλέον ο εναγόμενος επιδιώκει τη
συσχέτιση της επιχείρησής της με την εταιρεία μας, έτσι ώστε να επωφεληθεί
από τη

θετική εκτίμηση που τυγχάνουν οι διακρινόμενες από τα σήματά μας

υπηρεσίες και προσβάλει έτσι την αυτόνομη διαφημιστική λειτουργία των εν
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λόγω σημάτων μας φήμης. Πράγματι, ο εναγόμενος

χρησιμοποιώντας τα

σήματα φήμης της εταιρείας μας άνευ αδείας μας και με την ήδη επανειλημμένα
εκφρασμένη διαμαρτυρία μας για αυτή τη χρήση, προσπορίζεται αθέμιτο
όφελος, ενώ καρπώνεται χωρίς αντάλλαγμα την πολυετή προσπάθεια της
εταιρείας μας να καθιερώσει τα σήματά της στην αγορά και εκμεταλλεύεται τη
φήμη, τη διακριτική και διαφημιστική δύναμη αυτών για να ελκύσει καταναλωτές.
Σε κάθε περίπτωση, το υπαίτιο και κακόπιστο της συμπεριφοράς του
εναγομένου αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο τελευταίος παρά την αρχική
από 9.8.2018 έγγραφη όχλησή μας και τις μεταγενέστερες επαναλαμβανόμενες
οχλήσεις και διαμαρτυρίες μας επέλεξε να συνεχίσει την παράνομη προσβολή
των σημάτων μας.

8.

Ζημία

της

εταιρείας

μας

ένεκα

της

παράνομης

και

υπαίτιας

συμπεριφοράς του εναγομένου

(i)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ
Όπως δείχθηκε λεπτομερώς ανωτέρω, η συμπεριφορά του εναγόμενου

αποτελεί παράβαση του νόμου περί σημάτων (αρ. 121, 122, 125, 148 παρ. 1,
150, 152 του ν. 4072/2012), αφού χωρίς προηγούμενη άδεια χρησιμοποιεί
ένδειξη, η οποία χρησιμοποιεί αυτούσια, και συνεπώς ταυτίζεται άλλως ομοιάζει
εξαιρετικά με τα προγενέστερα και καταχωρημένα σήματα μας
- υπ’ αριθμ. 014770705 ευρωπαϊκό σήμα μας EASY AIR
- τα προγενέστερα σήματά μας φήμης που φέρουν ως κυρίαρχο στοιχείο τη λέξη
EASY της οικογένειας σημάτων μας easy, και κυρίως και
- με τα διακριτικά μας γνωρίσματα φήμης, που φέρουν ως κυρίαρχο στοιχείο τη
λέξη Easy,
για να διακρίνει

υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι υπηρεσίες

απολύτως ίδιες με αυτές, που διακρίνουν τα προγενέστερα σήματά μας.
Η συμπεριφορά αυτή, όπως γίνεται αντιληπτό και αναλύθηκε ανωτέρω,
συνεπάγεται

την

πρόκληση

σύγχυσης

στο

καταναλωτικό

κοινό,

περιλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης. Οι προσβολές αυτές, όμως,
εκτός από παράνομες είναι και υπαίτιες, όπως αποδεικνύεται.
Η πρακτική αυτή, όπως γίνεται αντιληπτό, έχει επιζήμιες συνέπειες για
την εταιρεία μας, ενώ αντιθέτως αποβαίνει εξαιρετικά επωφελής για τον
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εναγόμενο άνευ νόμιμης αιτίας. Η ωφέλεια δε αυτή συνίσταται τόσο στην
- αποφυγή καταβολής του απαιτούμενου αντιτίμου για τη χορήγηση άδειας
χρήσης των σημάτων μας φήμης όσο και στην
- αποκόμιση οικονομικού οφέλους, που οφείλεται στη χρήση των τελευταίων
προς διάκριση των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών.
Επιπλέον, η ως άνω προσβολή των δικαιωμάτων μας επί των σημάτων
μας, χορηγεί ένα αδικαιολόγητο ανταγωνιστικό προβάδισμα στον προσβολέαεναγομένο έναντι των λοιπών επιμελών αδειούχων των σημάτων μας, που
δραστηριοποιούνται μάλιστα στην ίδια γεωγραφική περιοχή με αυτόν.
Σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 150 του ν. 4072/2012, «η αποζημίωση
μπορεί να υπολογισθεί και με βάση το ποσό, το οποίο θα είχε καταβάλει ο
προσβάλλων για δικαιώματα ή λοιπές αμοιβές, αν είχε ζητήσει την άδεια χρήσης
από τον δικαιούχο». Βάσει δε, της παρ. 7 του ίδιου άρθρου «το δικαστήριο κατά
τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνει υπ' όψιν του, μεταξύ άλλων, τις
αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και την απώλεια κερδών που υφίσταται
ο δικαιούχος και τα τυχόν οφέλη που αποκόμισε ο προσβάλλων το σήμα».
Στην περίπτωση της παρ. 6 του αρ. 150, ο δικαιούχος αρκεί να
επικαλεστεί και να αποδείξει την πράξη της προσβολής και το ύψος του
συνηθισμένου ή εύλογου ανταλλάγματος, που αντιστοιχεί στην επιχειρηθείσα
αυθαίρετη χρήση. Η αξίωση, της προαναφερθείσας διάταξης σημειώνεται, ότι
χορηγείται τόσο στην περίπτωση ανυπαίτιας (άρθρο 150 παρ. 8 του ν.
4072/2012), όσο και στην περίπτωση υπαίτιας προσβολής. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, δεν πρόκειται για τη θέσπιση μιας απλώς αποδεικτικής διευκόλυνσης
για τον δικαιούχο, αλλά περί μίας ιδιόρρυθμης αποζημιωτικής αξίωσης, ο σκοπός
της οποίας παραμένει αποκαταστατικός, ταυτόχρονα, όμως, και απλουστευτικός
στον υπολογισμό της ζημίας, προκειμένου να καταστήσει την αποζημιωτική
αξίωση

πράγματι

Καραγκουνίδη,

αποτελεσματική

Αποζημίωση

λόγω

και

δυνάμενη

προσβολής

να

ευδοκιμήσει

δικαιωμάτων

(βλ.

διανοητικής

ιδιοκτησίας, 2014, Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, σελ. 241-243, στους αρ. περ. 14.12 επ.).
Για τη λειτουργία της ανωτέρω αξίωσης, κατά νομικό πλάσμα, στο
επίκεντρο τίθεται μία υποθετική άδεια χρήσης, ήτοι αυτή που θα είχε χορηγηθεί,
αν ο προσβολέας την είχε ζητήσει από τον δικαιούχο. Το νομικό αυτό πλάσμα
εξυπηρετεί απλώς τον τρόπο υπολογισμού της ζημίας. Συνεπώς, είναι αδιάφορο
το αν ο δικαιούχος θα χορηγούσε πράγματι άδεια χρήσης, το αν ο ανωτέρω είχε
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χορηγήσει στο παρελθόν άδεια χρήσης ή αν σκόπευε να παράσχει τέτοια άδεια
στο μέλλον, ενώ ουδόλως είναι αναγκαία η διαπίστωση αιτιώδους συνδέσμου
μεταξύ της πράξης προσβολής και της συγκεκριμένης ζημίας.
Εξάλλου με τον τρόπο αυτό δεν αποκαθίσταται μία συγκεκριμένη ζημία,
αλλά μία μέση - αφηρημένη ζημία, ακόμα και αν στη συγκεκριμένη περίπτωση
τυχόν δεν επήλθε οποιαδήποτε ζημία. Η χρήση του προαναφερθέντος νομικού
πλάσματος δεν τρέπει την εγειρόμενη αξίωση σε οιονεί συμβατική αξίωση, δεν
παρέχει εξουσίες στον προσβολέα, δεν συνιστά συναίνεση του δικαιούχου στην
πράξη της προσβολής ούτε παραίτηση του τελευταίου από την άσκηση των
δικαιωμάτων του. Η αξίωση διατηρεί τον αποζημιωτικό της χαρακτήρα και
αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο, η οποία δύναται να επιλεγεί από το
ζημιωθέντα

προς

αποκατάσταση

της

εν

ευρεία

εννοία

ζημίας

του.

(Καραγκουνίδης, Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, 2014, Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, σελ. 241-242, στους αρ. περ. 14.12)
Κρίσιμο στοιχείο είναι ποιο αντάλλαγμα θα συνομολογούσε ο μέσος
συνετός δικαιούχος με το μέσο συνετό αδειούχο, αν είχαν έλθει σε
διαπραγματεύσεις και δη εν γνώσει όλων των κρίσιμων σχετικώς περιστάσεων,
ήτοι η αντικειμενική αξία του προσβληθέντος δικαιώματος. Σύμφωνα με τη
νομική θεωρεία στις περιπτώσεις αυτές κρίσιμο είναι το αντίτιμο, το οποίο
καταβάλλεται από τους νόμιμους δικαιούχους χρήσης των σημάτων.
Για τον προσδιορισμό δε, του ύψους του αντικειμενικού ανταλλάγματος,
συνεκτιμάται και η οικονομική αξία του άυλου αγαθού εν γένει στο πλαίσιο της
πραγματοποιηθείσας χρήσης (ΔΕΕ απόφαση υπ’ αριθμ. C-245/00 σκ. 37,
ΕφΘεσ 843/2010, ΠΠρΘεσ 41003/2009, ΠΠρΘεσ 10947/2009 Αρμ. 2008, σελ.
1494), η ύπαρξη τυχόν διαθέσιμων υποκατάστατων λύσεων, η ιδιαιτερότητα, η
φήμη και η εν γένει αναγνωρισιμότητα του σήματος στην οικεία αγορά, η
προσδοκία του ίδιου του προσβολέα όσον αφορά στα κέρδη, με συνεκτίμηση και
των πράγματι επιτευχθέντων κερδών, η πράγματι γενόμενη χρήση, η διάρκεια, ο
τόπος, η φύση και η ένταση της προσβολής, καθώς και η υπολειπόμενη διάρκεια
προστασίας του επίδικου δικαιώματος.
Η σύμφωνη με την Οδηγία 2004/48/ΕΚ ερμηνεία της διάταξης του άρθρου
150 παρ. 6 του ν. 4072/2012, επιτάσσει να εκληφθεί το ποσό του ευλόγου
ανταλλάγματος ως το ελάχιστο επιδικαστέο ποσό, που δύναται υπό
προϋποθέσεις να επαυξηθεί και ιδίως στην περίπτωση που βλάπτεται η αίγλη
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και η αναγνωρισιμότητα του άυλου αγαθού του δικαιώματος στο σήμα.
(Καραγκουνίδης, Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, 2014, Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ σελ. 269 επ., στους αρ. περ. 14.73 επ.).
Ως επιπλέον αυξητικός λόγος του ύψους του ανταλλάγματος δύνανται να
ληφθούν υπόψη και οι αντιστοιχούντες στο αντάλλαγμα της υποτιθέμενης
άδειας, τόκοι υπερημερίας, που σε άλλη περίπτωση θα καταβάλλονταν και θα
τύγχαναν οικονομικής αξιοποίησης από την εταιρεία μας, ως δικαιούχο του
σήματος.
Όπως βεβαιώνει ο έχων ιδιαν αντίληψη μάρτυράς μας: «Δεδομένης και
της ύπαρξης πρακτικής και δραστηριότητας παραχώρησης από την εταιρία μας
συμβατικών αδειών χρήσης των σημάτων μας της οικογένειας σημάτων easy
προς τρίτες επιχειρήσεις με συγκεκριμένους όρους και δη έναντι ανταλλάγματος,
υπάρχει αντίτιμο, το οποίο πρέπει να καταβάλλει μια δικαιοδόχος του ομίλου
easyGroup, που διακρίνεται υπό τα σήματα EASY, επιχείρηση. Ειδικά, σε
περίπτωση που θα είχε συμφωνηθεί άδεια χρήσης του σήματος easy προς τον
Νικ. Αγραφιώτη, το αντίτιμο για την χρήση της ένδειξης EASYAIRPARK θα ήταν
5.000 ευρώ κατ’έτος, οπότε συνολικά από τον Δεκέμβριο του 2015 ως σήμερα
(Δεκέμβριος 2019) μέχρι σήμερα το αντίτιμο που θα είχε πληρώσει ο Ν.
Αγραφιώτης από τον 12/2015 μέχει και και τον 12/2019 θα έπρεπε να ήταν
είκοσι χιλιάδες ευρώ (4 έτη Χ 5.000 ετησίως = 20.000 ευρώ)».
Το αντίτιμο, λοιπόν, για τη χορήγηση άδειας χρήσης του σήματος «easy»
και «easyair» ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως για αντίστοιχη
δραστηριότητα με αυτή του εναγόμενου. Εν προκειμένω και δεδομένου ότι ο
εναγομένος προβαίνει τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2015 (ήτοι εδώ και
πάνω από 3,5 έτη μέχρι τη σύνταξη της αγωγής) στη χρήση της
προαναφερθείσας ένδειξης, το ποσό το οποίο εξοικονόμησε ο εναγόμενος και το
οποίο ποσό συνακόλουθα στερήθηκε η εταιρεία μας ανέρχεται στις είκοσι
χιλιάδες ευρώ (4 Χ 5.000 ετησίως = 20.000 ευρώ) τουλάχιστον, δηλαδή στο
αντάλλαγμα για την χρήση του σήματός μας επί 4 έτη.
Βάσει όλων των παραπάνω, το προαναφερθέν ποσό των 20.000 ευρώ,
είναι το ελάχιστο, διότι το ποσό αυτό πρέπει να προσαυξηθεί δεδομένου, ότι,
όπως προαναφέρθηκε, τα προγενέστερα καταχωρημένα σήματά μας και
διακριτικά μας γνωρίσματα που φέρουν ως κυρίαρχο στοιχείο τη λέξη EASY
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αποτελούν διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα σήματα που απολαμβάνουν μεγάλη
φήμη, τα οποία λόγω της εντατικής προβολής και προώθησής τους από την
εταιρία μας, η οποία εργάζεται για την προστασία, την προβολή και την
περεταίρω διεύρυνση της χρήσης αυτών, έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη
διακριτική δύναμη και απολαμβάνουν μεγάλης αναγνωρισιμότητας και εκτίμησης
από το καταναλωτικό κοινό, το οποίο όταν τα βλέπει αναγνωρίζει αβίαστα την
σχέση με την επιχείρησή μας και προέλευση από αυτήν. Τα παραπάνω,
αποδεικνύονται τόσο από τον πολύ μεγάλο αριθμό δικαιοδόχων της εταιρείας
μας όσο και από την πολυδάπανη διαφήμιση και προβολή στην οποία
προβαίνουμε εδώ και πολλά έτη για την προώθηση των υπηρεσιών, που
προσφέρουμε υπό τα σήματα μας της οικογένειας σημάτων easy.
Περαιτέρω, η χρήση της επίδικης ένδειξης στην οποία προβαίνει o
εναγόμενoς είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και προβεβλημένη και λαμβάνει χώρα
τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2015. Γίνεται δε, με τη χρήση της ένδειξης
Easy air park τόσο ως διακριτικού τίτλου της επιχείρησης στάθμευσης
αυτοκινήτων, όσο και σε ταμπέλες πάνω στον δρόμο που οδηγεί στην
επιχείρησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook), καθώς και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησής του: http://easyairpark.gr.
Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε αποζημίωση λόγω της παράνομης και
υπαίτιας συμπεριφοράς του εναγομένου ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000)
ευρώ.

Το

ποσό

αυτό

προκύπτει

από

την

προσαύξηση

του

προαναφερθέντος ποσού των 20.000 ευρώ κατά 5.000 ευρώ. Το τελευταίο
αυτό ποσό, σύμφωνα και με τα ανωτέρω, θα πρέπει να θεωρηθεί εύλογο
λαμβανομένων υπόψη, της πολύ μεγάλης φήμης των σημάτων τη
εταιρείας μας, της εντατικής χρήσης της ανωτέρω ένδειξης από τον
αντίδικο. Τονίζεται ότι η αξίωση προς καταβολή ποσού ανάλογου με το αντίτιμο
υποτιθέμενης άδειας χρήσης επί υπαίτιας προσβολής του σήματος αποτελεί
αποζημιωτική αξίωση λόγω αδικοπραξίας εν ευρεία έννοια και για τον λόγο αυτό
δικαιολογείται επιπλέον και η επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής
βλάβης σύμφωνα και με το αρ. 150 παρ. 5 του ν. 4072/2012.

(ii)

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Η αποζημιωτική αυτή αξίωση (ήτοι της παρ. 6 του αρ. 150 Ν. 4072/2012)
συντρέχει σωρευτικά με την αξίωση για άρση και παράλειψη της προσβολής
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αλλά και με την αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Σύμφωνα

με

πάγια

νομολογία

των

ελληνικών

δικαστηρίων,

αποκατάσταση της ηθικής τους βλάβης δύνανται να ζητήσουν και τα νομικά
πρόσωπα, αν με την αδικοπραξία προσεβλήθη η εμπορική τους πίστη, η
επαγγελματική τους υπόληψη και γενικώς το εμπορικό τους μέλλον (ΑΠ
2030/2014 ΧρΙΔ 2015, 382 επ., ΑΠ 864/2014 ΔΕΕ 2014, 1079).
Όπως προελέχθη

ο εναγόμενος με την παράνομη συμπεριφορά του

προσβάλει τα δικαιώματά μας επί των σημάτων μας και διακριτικών
γνωρισμάτων μας που απολαμβάνουν μεγάλης φήμης. Η ηθική βλάβη της
εταιρείας μας συνίσταται στο γεγονός ότι υποβαθμίζεται και υπονομεύεται o
διακριτικός χαρακτήρας του εν λόγω διακριτικού γνωρίσματος μας “easy”
και των σημάτων της οικογένειας σημάτων μας «easy», για τη διαφήμιση και
προώθηση των οποίων έχουμε δαπανήσει και εξακολουθούμε να δαπανούμε
πολύ υψηλά ποσά εδώ και πολλά έτη.
Παράλληλα, τίθεται σε κίνδυνο και υπονομεύεται και το δίκτυο
δικαιοδόχων και αδειούχων χρήσης των σημάτων μας. Πράγματι, ο
εναγόμενος χωρίς να καταβάλει το αναλογούν αντίτιμο, παρά τις επανειλημμένες
οχλήσεις μας κάνει χρήση ένδειξης εξαιρετικά όμοιας με τα προγενέστερα
καταχωρημένα και μεγάλης φήμης σήματά μας, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο
αυτόν την άνευ νομίμου αιτίας και άδικη και παράνομη συσχέτιση της
επιχείρησής του με την εταιρεία μας. Όπως γίνεται αντιληπτό η συμπεριφορά
αυτή δεν συνεπάγεται μόνο το να στερείται η εταιρεία μας από το συνηθισμένο
σε ανάλογες περιπτώσεις αντάλλαγμα για την παροχή άδειας σε τρίτα πρόσωπα
αλλά επιπλέον έχει ως αποτέλεσμα ο εναγομένος να αποκτά αδικαιολόγητο
ανταγωνιστικό προβάδισμα έναντι των λοιπών αδειούχων χρήσης των
σημάτων μας εταιρειών. Το γεγονός αυτό αποδυναμώνει και θέτει ως εκ τούτου
σε κίνδυνο το δίκτυο συνεργατών, που διατηρούμε εδώ και πολλά χρόνια στην
Ελλάδα,

καθώς

οι

δικαιοδόχοι-αδειούχοι

της

εταιρείας

μας

έχουν

να

ανταγωνιστούν μία επιχείρηση, η οποία χωρίς να προβαίνει σε καμία δαπάνη
δίνει την εντύπωση στο καταναλωτικό κοινό, ότι ανήκει στο ίδιο δίκτυο και
προσφέρει ίδιας ποιότητας υπηρεσίες με αυτούς, γεγονός το οποίο είναι
αναληθές.
Περί αυτού ο έχων ιδίαν αντίληψη μάρτυράς μας κατέθεσε τα εξής: «Το ότι
ο Νικ. Αγραφιώτης επιμένει και χρησιμοποιεί το σήμα easy, γνωρίζοντας ότι δεν
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έχει σχετικό δικαίωμα, χωρίς άδεια και χωρίς να καταβάλλει αντίτιμο για αυτό,
αυτό είναι άδικο σε σχέση με όσους άλλους επιχειρηματίες στην Ελλάδα και
αλλού καταβάλλουν αντίτιμο στην εταιρία μας, προκειμένου να τους χορηγηθεί
άδεια χρήσης του σήματος «easy» και έχουν συμφωνήσει ειδικούς όρους
χρήσης του εν λόγω σήματος. Επιπλέον, η χρήση του σήματος «easy» από τον
Ν. Αγραφιώτη, χωρίς να έχει λάβει άδεια χρήσης ως προς αυτό από την εταιρεία
μας αποτελεί πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των τρίτων επιχειρήσεων
στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς εκμεταλλεύεται τη φήμη του σήματος «easy»
και δημιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι πρόκειται για
εξουσιοδοτημένη επιχείρηση της εταιρείας μας. Οι δε καταναλωτές, οι οποίοι
γνωρίζουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία
μας και οι οποίες διακρίνονται από το σήμα «easy» καθώς και από τις
επιχειρήσεις στις οποίες έχουμε χορηγήσει άδεια χρήσης του σήματός μας
«easy», επιλέγουν για τον λόγο αυτό τις υπηρεσίες στάθμευσης που παρέχει ο
Ν. Αγραφιώτης και αναμένουν να λάβουν υπηρεσίες ανάλογης ποιότητας και
προδιαγραφών με αυτές που παρέχονται από την εταιρεία μας και από τις
επιχειρήσεις του ομίλου easyGroup. Η παροχή δε υπηρεσιών από τον Ν.
Αγραφιώτη, που ενδεχομένως δεν πληρούν τις προδιαγραφές του

ομίλου

easyGroup και είναι κατώτερες αυτών έχει αρνητικό αντίκτυπο στον καταναλωτή
για την εταιρεία μας και για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε υπό όλα τα σήματα
της οικογένειας σημάτων «easy», καθώς ο καταναλωτής θα θεωρήσει ότι οι
υπηρεσίες που προσφέρουμε πλέον είναι κατώτερων προδιαγραφών από αυτές
που προσφέραμε στο παρελθόν».
Συνεπώς, αφού ληφθούν υπόψη τα ως άνω πραγματικά περιστατικά που
συνιστούν την αδικοπραξία του εναγομένου, το είδος και ο βαθμός της
υπαιτιότητας της, το μέγεθος της προσβολής της προσωπικότητας της εταιρίας
μας, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση του εναγόμενου, καθώς και το
γεγονός ότι όπως προαναφέρθηκε τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να
τίθεται σε κίνδυνο η φήμη, η εμπορική πίστη και μέλλον της εταιρείας μας
δικαιούμαστε για την αποκατάσταση της εν λόγω ηθικής βλάβης μας, χρηματική
ικανοποίηση, η οποία κατ' εύλογη κρίση ανέρχεται στο ποσό των τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Στην υπό κρίση περίπτωση επαναλαμβάνουμε ότι, όπως αναπτύξαμε
ανωτέρω, ο εναγόμενος όντας σε πλήρη γνώση για το παράνομο των πράξεών
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του, προχώρησε στην επιλογή και χρήση της ανωτέρω ένδειξης με αποκλειστικό
σκοπό να προσποριστεί περιουσιακό όφελος προκαλώντας παράλληλα ζημία
στην εταιρεία μας.

9.

Προσβολή της επωνυμίας της εταιρείας μας
Το όνομα ως εκδήλωση της προσωπικότητας προστατεύεται με τη γενική

διάταξη του αρ. 57 ΑΚ. Το όνομα, δηλαδή το φραστικό σύμβολο με το οποίο
εξατομικεύεται το πρόσωπο στον εξωτερικό κόσμο και μ’ αυτό διακρίνεται από
άλλα πρόσωπα, αποτελεί τμήμα του δικαιώματος της προσωπικότητας, εν όψει
όμως της αυτοτέλειας του ως προς τον τρόπο κτήσεως και την πρακτική του
σπουδαιότητα, προστατεύεται ιδιαιτέρως ως δικαίωμα απόλυτο από τις
παράνομες προσβολές εκ μέρους τρίτων, με την διάταξη του άρθρου 58 ΑΚ.
Κάθε προσβολή του δικαιώματος στο όνομα, όπως είναι και η περίπτωση
χρήσεως αυτού από άλλον, είναι παράνομη. Όπως είναι δε, γνωστό η
προστασία που παρέχει το αρ. 58 ΑΚ καλύπτει με ανάλογη εφαρμογή και την
επωνυμία των νομικών προσώπων (Γεωργιάδης, Γεν. Αρχές, § 12 αρ. 32, ΕφΑθ
2461/2006, ΕΕμπΔ 57, 740). Επομένως το προσβληθέν νομικό πρόσωπο σε
περίπτωση προσβολή της επωνυμίας του έχει αξίωση α) για την άρση της
προσβολής, β) την παράλειψη στο μέλλον γ) για αποζημίωση εφόσον
συντρέχουν οι όροι αδικοπραξίας καθώς και δ) για χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης (ΑΚ 59).
Η εμπορική επωνυμία, όμως, προστατεύεται και από τις διατάξεις των αρ.
13 εδ. α’ και 14 παρ. 2 του Ν 146/1914 Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού.
Στην περίπτωσή μας, o όρος EASY ο οποίος αποτελεί το κυρίαρχο
στοιχείο τόσο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων όσο και της
επωνυμίας της εταιρείας μας («EASY GROUP LTD») έχει επικρατήσει στις
συναλλαγές και δη στο σχετικό χώρο των αεροπορικών υπηρεσιών και των
συναφών υπηρεσιών που παρέχονται στους χώρους των αεροδρομίων, λόγω
της εντατικής του χρήσης, προώθησης και διαφήμισης, αποτελεί σύμβολο της
δραστηριότητας της εταιρίας μας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτή,
έχουμε δε αποκτήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα να τη χρησιμοποιούμε στις
συναλλαγές (Σούρλας, ΕρμΑΚ άρθρο 58 αριθμ. 4,7).
Με τη χρήση από τον εναγόμενο του όρου EASY AIR PARK που είναι
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εξαιρετικά όμοιος με το σήμα και επωνυμία μας EASY, όπως περιγράφηκε
ανωτέρω, προς διάκριση υπηρεσιών ίδιων με αυτές τις οποίες προσφέρει και η
εταιρεία μας, όπως καθίσταται προφανές, προσβάλλεται παράνομα και
κατάφωρά η προσωπικότητα της εταιρείας μας. Προσβάλλεται παράλληλα και η
φήμη και εμπορική μας πίστη, η επαγγελματική μας υπόληψη και γενικά το
εμπορικό μέλλον της εταιρείας μας.
Εξάλλου, κατά τη νομολογία «κίνδυνος σύγχυσης υπάρχει όταν η χρήση
μεταγενέστερου

(προσβάλλοντος)

διακριτικού

γνωρίσματος

μπορεί

να

παραπλανήσει τους πελάτες εκείνου στον οποίο ανήκει το προηγούμενο
(προσβαλλόμενο) διακριτικό γνώρισμα» (ΕφΘεσ 77/2007). Στην υπό κρίση
περίπτωση o εναγομένος δραστηριοποιείται στο σχετικό χώρο παροχής
υπηρεσιών στάθμευσης αυτοκινήτων στους χώρους του αεροδρομίου, όπως
ακριβώς και η εταιρεία μας.
Συνεπώς, η χρήση από τον αντίδικο του ως άνω ονοματικού διακριτικού
γνωρίσματος, που παραπέμπει άμεσα στο αντίστοιχο της εταιρείας μας, το
οποίο έχει επικρατήσει στις συναλλαγές, αποτελεί προσβολή του δικαιώματός
μας στην προσωπικότητά μας και την επωνυμία μας αλλά και παράβαση των
άρθρων 57, 58 ΑΚ και 13 εδ. α’ και 14 παρ. 2 του Ν 146/1914 Περί Αθέμιτου
Ανταγωνισμού. Έχουμε συνεπώς νόμιμη αξίωση να ζητούμε την άρση της
προσβολής αυτής και την παράλειψή της στο μέλλον, καθότι δύναται να μειωθεί
η αξιοπιστία, επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση μας και η εκτίμηση που
τρέφει από σειρά ετών το καταναλωτικό κοινό για τις υπηρεσίες μας.
Σύμφωνα δε με τα αρ. 13 εδ. α’ και 14 παρ. 2 του Ν 146/1914 η εταιρεία
μας δικαιούται και αποζημίωσης από την παράνομη προσβολή της επωνυμίας
μας. Παράλληλα, σύμφωνα με τα αρ. 58 και 59 ΑΚ δικαιούμαστε τόσο
αποζημίωσης σύμφωνα με το αρ. 914 ΑΚ (αρ. 58 ΑΚ) όσο και ικανοποίησης της
ηθικής βλάβης που υπέστημεν (59 ΑΚ) και η οποία σχετίζεται με την προσβολή
του εμπορικού της ονόματος και της εμπορικής της φήμης, για την οποία η
εταιρεία μας έχει δαπανήσει και συνεχίζει να δαπανά μεγάλα ποσά εδώ και
πολλά έτη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
από κοινού με τα όσα ήδη έχουμε αναπτύξει στην αγωγή μας και με ρητή
επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας
ΖΗΤΟΥΜΕ
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Τα με την αγωγή μας αιτούμενα.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2019
Η πληρεξούσια δικηγόρος
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