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ILLEGAL MOVIE POSTING ON THE INTERNET AND PERSONAL DATA/
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
The EU Court of Justice adopted its decision in an endearing case on the balance between
the protection of intellectual property rights and personal data. The case concerns the
dispute between Constantin Film Verleih GmbH, a film distribution company, and
YouTube LLC and its parent company Google Inc. The dispute concerns the refusal of
YouTube and Google to provide certain information requested by Constantin Film
Verleih regarding users who have uploaded various films infringing the exclusive
exploitation rights of Constantin Film Verleih. According to the current decision of the
Court, in the event of an illegal uploading on an Internet platform such as YouTube, the
beneficiary may require, on the basis of the Directive related to the enforcement of
intellectual property rights, from the platform administrator the postal address of the
user concerned, but not his e-mail address, IP address or telephone number. However,
the Court clarified that Member States have the right to provide the beneficiaries with
intellectual property rights with the right to receive fuller information, without prejudice,
however, that a fair balance between the various existing principles is established and
that the other general principles of EU law, such as the principle of proportionality, are
respected.
Ελληνική απόδοση:
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την απόφασή του σε μία
ενδιαφέρουσα υπόθεση σχετικά με την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων. Η υπόθεση
αφορά τη διαμάχη μεταξύ της Constantin Film Verleih GmbH, μίας εταιρίας διανομής
ταινιών, και της YouTube LLC και της μητρικής της εταιρίας Google Inc. Η διαμάχη
αφορά την άρνηση της YouTube και της Google να παράσχουν ορισμένες
πληροφορίες τις οποίες ζήτησε η Constantin Film Verleih σχετικά με χρήστες που
ανήρτησαν

διάφορες

ταινίες,

προσβάλλοντας

τα

αποκλειστικά

δικαιώματα

εκμετάλλευσης της Constantin Film Verleih. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του
Δικαστηρίου της ΕΕ, σε περίπτωση παράνομης αναρτήσεως ταινίας σε διαδικτυακή
πλατφόρμα, όπως η YouTube, ο δικαιούχος δύναται, βάσει της οδηγίας σχετικά με
την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, να απαιτήσει από τον
διαχειριστή της πλατφόρμας μόνον την ταχυδρομική διεύθυνση του οικείου χρήστη,
αλλά όχι τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διεύθυνση IP ή τον αριθμό
τηλεφώνου του. Ωστόσο, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι τα κράτη μέλη έχουν την
ευχέρεια να παρέχουν στους δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας το
δικαίωμα να λαμβάνουν πληρέστερη ενημέρωση, υπό την επιφύλαξη, εντούτοις, ότι
διασφαλίζεται δίκαιη ισορροπία μεταξύ των διάφορων υφιστάμενων θεμελιωδών
δικαιωμάτων και ότι τηρούνται οι λοιπές γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης,
όπως είναι η αρχή της αναλογικότητας.
Rafaela Kolitsi/ Ραφαέλα Κολίτση
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REQUEST FOR INFORMATION FROM A THIRD PARTY IN TRADEMARK
INFRINGEMENT/
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΗΜΑ
Greek law on trademarks provides that the party suffering violation of its trademark,
may request information on the origin or distribution network of products infringing the
trademark. Such information can also be sought, apart from the violating party, from
third parties possessing goods or using or offering illegal services or having been
indicated by the infringing party as having participated in the production of the
products. Here we have a twofold test, one is the involvement of the third party in the
production chain; the other is the indication of such third party by the violators.
Such information may be legally pursued through injunction or through the formal
lawsuit. If the party ordered to provide the information does not comply, the Court can
impose a fine up to €100.000.
Ελληνική απόδοση:
Ο ελληνικός νόμος περί σημάτων προβλέπει ότι το μέρος του οποίου το δικαίωμα στο
σήμα παραβιάζεται, έχει δικαίωμα ενημέρωσης ως προς την προέλευση και τα
δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων. Αυτή η ενημέρωση μπορεί να ζητηθεί και από
τρίτο μέρος, πέραν του προσβαλλόντος το δικαίωμα, το οποίο βρέθηκε να κατέχει
εμπορεύματα ή να χρησιμοποιεί ή να προσφέρει παράνομες υπηρεσίες, ή
υποδείχθηκε από τον προσβαλλόντα το δικαίωμα ως αναμιχθέν στην παραγωγή των
προϊόντων. Εδώ υπάρχει ένα διπλό κριτήριο, η ανάμιξη του τρίτου στην παραγωγική
αλυσίδα και η υπόδειξή του από τον προσβαλλόντα.
Τέτοια ενημέρωση μπορεί να ζητηθεί δια της νομικής οδού με ασφαλιστικά μέτρα ή
με το δικόγραφο της αγωγής. Εάν το μέρος στο οποίο επιβάλλεται παροχή
πληροφόρησης δε συμμορφωθεί, το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει χρηματική
ποινή μέχρι €100.000.
Manolis Eglezos/ Μανώλης Εγγλέζος
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COVID 19 & CHILD CARE LEAVE /
COVID 19 & ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Via the Circular of the Greek Ministry of Labour and Social Affairs, with protocol
number 29056/938/15.07.2020, clarifications are given for the granting of the child
care leave for working parents, whose employment contracts were suspended,
due to the exceptional and temporary labour market measures, for the treatment
and limitation of transmission of COVID-19.
Pursuant to the provisions of the above Circular, during the suspension of the
employment contract, the right to child-care leave is also suspended. More
specifically and in order to ensure the full granting of the leave, it is expressly
provided that the right to said leave is suspended at the beginning of the
suspension of the contract of employment, and that same re-commences after the
suspension is lifted, i.e. following the “activation” of the employment contract.
Ελληνική απόδοση:

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 29056/938/15.07.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας
& Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται οδηγίες για την χορήγηση της άδειας
φροντίδας παιδιού των εργαζομένων γονέων, των οποίων οι συμβάσεις
εργασίας τέθηκαν σε αναστολή, λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων
στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 .
Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο, κατά τη διάρκεια αναστολής της
εργασιακής σύμβασης, αναστέλλεται επίσης και το δικαίωμα της άδειας
φροντίδας παιδιού. Πιο συγκεκριμένα και προκειμένου να διασφαλισθεί η
πλήρης χορήγηση της αδείας, προβλέπεται ρητά ότι το δικαίωμα στην εν
λόγω άδεια διακόπτεται κατά την έναρξη της αναστολής της σύμβασης
εργασίας και συνεχίζεται μετά την άρση της αναστολής, ήτοι με την
ενεργοποίηση της εργασιακής σύμβασης.
Giovanna Skorda/ Τζοβάννα Σκορδά
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CANCELLATION OF SECURITIES/
ΚΗΡΥΞΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΩΣ ΑΝΙΣΧΥΡΟ

In case of theft, loss or destruction of a security which belongs to the bearer, the
bearer until then may, unless otherwise specified, ask the court to declare, in
accordance with the law, the abovesaid security as cancelled or prohibit the
debtor to pay the one who presents it to the audience. The provisions of Articles
843 - 849 of the Greek Code of Civil Procedure as well as Articles 851 - 860 of the
same code apply to the declaration of the abovesaid cancelation. The whole
procedure involves two stages. In the first stage, the applicant for the declaration
submits an application to the competent Magistrate's Court regarding the
issuance of a decision ordering the invitation of the bearer to be announced and to
submit the security to the court’s registry. The invitation shall be published in one
or more newspapers designated by the court. During the second stage and thirty
days after the expiration of the deadline for the abovesaid announcement, the
applicant has the right to submit an application for the issuance of the final court
decision which shall cancel the security.
Ελληνική απόδοση:
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός ανώνυμου αξιογράφου,
ο μέχρι τότε κομιστής του μπορεί, εφόσον δεν ορίζεται σε αυτό το αντίθετο, να
ζητήσει από το δικαστήριο να κηρύξει, με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος,
τον τίτλο ανίσχυρο ή να απαγορεύσει στον οφειλέτη να πληρώσει εκείνον
που τον παρουσιάζει στο ακροατήριο. Για την κήρυξη ενός αξιογράφου ως
ανίσχυρου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 843 – 849 ΚΠολΔ καθώς
και των άρθρων 851 – 860 ΚΠολΔ. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο ο αιτών την κήρυξη του αξιογράφου ως ανίσχυρου
καταθέτει αίτηση στο αρμόδιο ειρηνοδικείο με αντικείμενο την έκδοση
απόφασης με την οποία να διαταχθεί η πρόσκληση του κομιστή να
αναγγελθεί και να καταθέσει τον τίτλο στην γραμματεία του δικαστηρίου. Η
πρόσκληση για την αναγγελία δημοσιεύεται σε μία ή περισσότερες
εφημερίδες που ορίζει το δικαστήριο. Στο δεύτερο στάδιο και τριάντα ημέρες
από την παρέλευση της προθεσμίας για αναγγελία, ο αιτών μπορεί να
υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί η οριστική δικαστική απόφαση η οποία
ακυρώνει το αξιόγραφο.
Gerasimos Chrysikos/ Γεράσιμος Χρυσικός
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GUIDED PURCHASES IN TOURISM/
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

On 24/05/2020, Act 4688/2020 was published regarding specific tourism provisions
and the tourism development. According to Article 49 of the above-mentioned
Act related to the guided market in tourism, shop suggestion of all types is
forbidden in the context of conducting excursions or sightseeing by tourist
agencies, with a fine penalty ranging from one thousand (1.000) to two thousand
(2.000) euros, imposed both on the person in charge of the tourist agency and on
the person who carried out the act in question. In the event of a repeated
infringement the fine shall be doubled and in case of a second and each
subsequent infringement the fine shall be tripled. With the same fine is punished
the stop in individual and always the same shops. For the uniform approach,
interpretation

and

application

of

the

above-mentioned

provision,

the

interpretative Circular of the Ministry of Tourism under Protocol Number 10251/
03.07.2020 was published on 03/07/2020 which states that each stop at commercial
or health care shops, which takes place either in the context of an organized trip
or day trip by tourist agencies, is reflected to the program of the specific excursion
and the consumer has been informed of this stop on advance, does not fall within
the scope of article 49 of Act 4688/ 2020.
Ελληνική Απόδοση:
Στις 24/05/2020 δημοσιεύθηκε ο ν. 4688/2020 αναφορικά με τις ειδικές μορφές
τουρισμού και την τουριστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το άρθρο 49 του
προαναφερόμενου

νόμου

απαγορεύεται

υπόδειξη

η

περί

κατευθυνόμενης

καταστημάτων

αγοράς

παντός

στον

τύπου

τουρισμό,

στο

πλαίσιο

πραγματοποίησης εκδρομών ή περιηγήσεων από τουριστικά γραφεία, επί ποινή
προστίμου εύρους από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000)

ευρώ, το οποίο

επιβάλλεται τόσο στον υπεύθυνο του τουριστικού γραφείου όσο και στο πρόσωπο
που προέβη στην εν λόγω πράξη. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο
διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επόμενης υποτροπής το
πρόστιμο τριπλασιάζεται. Με το ίδιο πρόστιμο τιμωρείται και η στάση σε
μεμονωμένα και πάντοτε ίδια καταστήματα. Για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία,
και εφαρμογή, της προαναφερόμενης διάταξης, δημοσιεύθηκε στις 03/07/2020 η με
Α.Π. 10251/03.07.2020 ερμηνευτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Τουρισμού η οποία
αναφέρει ότι κάθε στάση σε εμπορικά ή υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα,
η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια είτε οργανωμένου ταξιδιού είτε ημερήσιας
εκδρομής

από

τουριστικά

γραφεία,

αποτυπώνεται

στο

πρόγραμμα

της

συγκεκριμένης εκδρομής και ο καταναλωτής έχει λάβει γνώση της στάσης αυτής εκ
των προτέρων, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 του ν. 4688/2020.
Marianna Teneke/ Μαριάννα Τενεκέ
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LEASE OF HIGH SPEED CRAFTS AND/OR MOTORBOATS /
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΜΒΩΝ Ή ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ
According to the provisions of L. 4256/2014, commercial exploitation of vessels that do
not meet the criteria of “professional pleasure boats” is not feasible. One of said criteria is
having enough and appropriate spaces of accommodation specifically for the passengers.
Therefore, craft vessels, containing no cabins, cannot be chartered, as they are not
considered by aforementioned law as “professional”.
However, General Port Regulation under no. 38 provides for the possibility of lease of
high speed crafts and/or motorboats under specific preconditions, which inter alia are the
following:
1. The lessor must own with ownership percentage 100% at least three (3) high speed
crafts and/or motorboats.
2. Each of said crafts/motorboats must be of 4,30 – 12 meters length.
Last, it is noted that water motorbikes (SEA BEETLE, SEA BIKE, SERF JET, JET SKI κ.λ.π)
as well as HOVER CRAFT are not deemed to be motorboats and thus, their lease is not
permitted under aforementioned Regulation.
Ελληνική απόδοση:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/2014, η εμπορική εκμετάλλευση πλοίων που
δεν έχουν τα χαρακτηριστικά «επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» δεν είναι
δυνατή. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η διάθεση επαρκών και κατάλληλων
χώρων ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες. Συνεπώς, φουσκωτά σκάφη χωρίς
καμπίνες δεν μπορούν να εκναυλωθούν, καθώς δεν θεωρούνται από τον ως άνω
νόμο ως «επαγγελματικά».
Ωστόσο, ο υπ’ αρ. 38 Γενικός Κανονισμός Λιμένων προβλέπει τη δυνατότητα
εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων ή και ταχύπλοων μικρών σκαφών υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων έχουν ως εξής:
1. Ο εκμισθωτής είναι κύριος σε ποσοστό 100% τριών (3) τουλάχιστον μηχανοκίνητων
λέμβων ή και ταχυπλόων μικρών σκαφών.
2. Τα εν λόγω σκάφη/ λέμβοι έχουν ολικό μήκος τεσσάρων και τριάντα εκατοστών
(4,30) μέχρι και δέκα (10) μέτρων.
Τέλος, σημειώνεται ότι δεν θεωρείται ταχύπλοο σκάφος και δεν επιτρέπεται η
εκμίσθωσή του κατά τις διατάξεις του ως άνω Κανονισμού, το θαλάσσιο
μοτοποδήλατο (SEA BEETLE, SEA BIKE, SERF JET, JET SKI κ.λπ) και το HOVER
CRAFT.
Christina Spyratou Livieratou/ Χριστίνα Σπυράτου Λιβιεράτου
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COUPONS/
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΓΡΑΦΑ

Coupons, are securities, which incorporate the company’s undertaking to pay to
the holder of the coupon, the amount of dividends corresponding to a specific
fiscal year, provided that the company actually declares profit and decides to
distribute same. Using coupons, facilitates the shareholder in the procedure of
transferring his right in dividends, to a third party, since coupons are transferred
with a simple agreement and delivery of the coupon. From the moment the
coupon is issued and delivered to its holder, the beneficiary of dividends for the
specific fiscal year, is not the shareholder, but the holder of the coupon. According
to the law, in case of theft or loss, the procedure for declaring the title invalid
applies. Particularly interesting is the fact that the above procedure applies only
to the coupons that remain attached to the share. On the contrary, if the coupons
have been cut off and have become independent from the share, the above
procedure is not applicable.
Ελληνική απόδοση:

Το μερισματόγραφο, αποτελεί αξιόγραφο, το οποίο ενσωματώνει την
υπόσχεση της εταιρείας να καταβάλει στον κομιστή, το μέρισμα που
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη εταιρική χρήση, εφόσον η εταιρεία εμφανίσει
κέρδη και αποφασίσει να τα διανείμει. Η χρήση του μερισματόγραφου
καθιστά για τον μέτοχο ευχερέστερη την διαδικασία μεταβίβασης της
αξίωσης

καταβολής

του

μερίσματος

σε

τρίτο

πρόσωπο,

καθώς

τα

μερισματόγραφα μεταβιβάζονται με απλή συμφωνία και παράδοση. Από την
στιγμή της έκδοσής του και της παράδοσης αυτού από τον μέτοχο στον
κομιστή, δικαιούχος του μερίσματος της συγκεκριμένης χρήσης, δεν είναι ο
μέτοχος, αλλά ο κομιστής του μερισματόγραφου. Σύμφωνα με τον νόμο, σε
περίπτωση κλοπής ή απώλειας, εφαρμόζεται η διαδικασία περί κήρυξης
ανίσχυρου τίτλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι η ως άνω
διαδικασία εφαρμόζεται μόνο για τα μερισματόγραφα που δεν έχουν
αποκοπεί από την μετοχή. Αντίθετα, εάν έχουν αποκοπεί και έχουν
αποκτήσει αυτοτέλεια έναντι της μετοχής, η ως άνω διαδικασία δεν
εφαρμόζεται.
Maria Kallivretaki/ Μαρία Καλλιβρετάκη
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AMENDMENT OF THE ASSOCIATIONS LAW OF LIBERIA/
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΙΑΣ

In order to meet the demands of a rapidly growing international market as well as
the evolving business trends and the industry standards required by intergovernmental organizations, the Government of the Republic of Liberia has
enacted a comprehensive amendment to its Associations Law, Title 5, Liberian
Code of Laws Revised, on April 6, 2020. One of the most important procedural
changes introduced by the amended Associations Law is the obligation of the
registered agent to require entities for which it serves as the registered agent, to
annually record information considering shareholding, management, and
ownership. To comply with this requirement and for record-keeping purposes,
the registered agent of all non-resident entities, shall require from all Liberian
entities to submit by December 31st, 2021, and annually thereafter, a declaration
detailing the number of shareholders, beneficial ownership, directors, and officers
of the Liberian corporation.
Ελληνική Απόδοση:

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας ταχέως αναπτυσσόμενης
διεθνούς αγοράς και των εξελισσομένων επιχειρηματικών τάσεων και
βιομηχανικών προτύπων που απαιτούν διεθνείς οργανισμοί, η Κυβέρνηση της
Δημοκρατίας της Λιβερίας θέσπισε στις 6 Απριλίου 2020 μια εκτενή
τροποποίηση του Νόμου των Εταιρειών, Τίτλος 5, Αναθεωρημένος Κώδικας
Νόμων της Λιβερίας. Μια από τις πιο σημαντικές διαδικαστικές αλλαγές που
εισήχθησαν με τον τροποποιημένο Νόμο των Εταιρειών είναι η υποχρέωση
του εγγεγραμμένου αντιπροσώπου να απαιτεί από τις εταιρείες για τις οποίες
υπηρετεί ως αντιπρόσωπος, να καταθέτουν ετησίως πληροφορίες αναφορικά
με την μετοχική σύνθεση, τη διοίκηση και την κυριότητα. Για να
ανταποκριθούν σε αυτή την απαίτηση και για σκοπούς τήρησης αρχείου, ο
εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος όλων των αλλοδαπών εταιρειών, πρέπει να
απαιτήσει από όλες τις εταιρείες της Λιβερίας να υποβάλλουν μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2021, και έπειτα σε ετήσια βάση, μια δήλωση που να ορίζει τον
αριθμό των μετόχων, τον πραγματικό δικαιούχο, τους διευθυντές και τους
υπαλλήλους της Λιβεριανής εταιρείας.
Ioannis Zachos/ Ιωάννης Ζάχος
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ACT 4689/2020: CRIMES THAT ARE TIME-BARRED- WHICH OF THEM ARE
EXEMPTED/
ΝΟΜΟΣ 4689/2020: ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ- ΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

With the enactment of Act 4689/2000- Greek Government Gazette
103/A/27.05.2020 and under the framework of provisions for the operation and
administration of justice, time-bar period of criminal offences and cessation of
criminal prosecution are provided for misdemeanors that have been committed
until 30.04.2020, for which the Penal Code foresees a sentence up to one (1) year or
a penalty payment or the provision of community service. Necessary condition
for the validity of the above is the culprit not to commit intentionally a new
criminal act of felony or misdemeanor and not to be convicted irrevocably to a
sentence of deprivation of liberty higher than six (6) months at any time, within
two (2) years from the publication of the above Act. The cases concerning the
above criminal acts, shall be filled by an act of the competent prosecutor. Timebar period of criminal offences and cessation of criminal prosecution are not
applied to some misdemeanors such as: a) crime of a racist nature, b) crime of
insulting the symbols of another State, c) counterfeiting, d) violation of Court
decisions, e) personal injury to a newborn or fetus and f) sexual assault.
Ελληνική Απόδοση:

Με την Ψήφιση του Ν. 4869/2020- Φ.Ε.Κ 103/Α/27.05.2020 και στα πλαίσια των
διατάξεων για την λειτουργία και την απονομή δικαιοσύνης, προβλέπεται η
παραγραφή του αξιοποίνου και η παύση της ποινικής δίωξης των
πλημμελημάτων που έχουν τελεστεί μέχρι την 30.04.2020, για τα οποία
προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος ή
χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση
για τα ανωτέρω είναι ο υπαίτιος να μην τελέσει με δόλο νέα αξιόποινη πράξη
κακουργήματος ή πλημμελήματος και να μην καταδικαστεί αμετάκλητα
οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών,
μέσα σε 2 έτη από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου. Οι δικογραφίες που
αφορούν στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη
του αρμόδιου εισαγγελέα. Η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της
ποινικής δίωξης δεν εφαρμόζεται για κάποια πλημμελήματα όπως: α)
έγκλημα με ρατσιστικό χαρακτήρα, β) προσβολή συμβόλων άλλου κράτους,
γ) αντιποίηση, δ) παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, ε) σωματική βλάβη
νεογνού ή εμβρύου και στ) προσβολή γενετήσιας ελευθερίας.
Nikolaos Karampatzos/ Νικόλαος Καραμπατζός
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