
497 ‣ Το δίκαιο των μικροδιαφορών στην ημε-
δαπή και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΣ,
Ειρη νοδίκες

534 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αστικό Δίκαιο
‣ ΜονΠρΘεσ 5293/2019, Διάκριση μικρής και
μεγάλης αποζημίωσης στη σύμβαση έργου
‣ ΕφΠατρ 16/2019, Αξίωση συμμετοχής στα
αποκτήματα και αποτίμηση των υπηρεσιών
στο μέτρο που υπερβαίνουν την υποχρέωση
συνεισφοράς
‣ ΜονΠρΗρ 316/2018, Ανάθεση της επιμέλει-
ας του υπό πλήρη στερητική δικαστική συμ-
παράσταση πάσχοντος στον δικαστικό συμ-
παραστάτη

545 Εμπορικό Δίκαιο
‣ ΜονΠρΛαρ 55/2019, Συρροή αξιώσεων από
επιταγή και αδικοπραξία και παραπομπή της
εκ της επιταγής αξίωσης στην προσήκουσα τα-
κτική διαδικασία
‣ Διάταξη Γενικού Δικαστηρίου της 12.09.2017,
Προσφυγή ακύρωσης κατά απόφασης της ΕΚΤ
περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστω-
τικού ιδρύματος
‣ ΣτΕ 1248/2019, Προϋποθέσεις διαδικασίας
εξυγίανσης τραπεζικού ιδρύματος και ταμει-
ακής ενίσχυσης από το ΤΧΣ

554 Εργατικό Δίκαιο
‣ ΑΠ 447/2019, Προϋποθέσεις νόμιμης προ-
βολής της αντένστασης επικύρωσης άκυρης
σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
‣ ΜονΠρΘεσ 721/2019, Άκυρη η ρήτρα πα-
ρέκτασης κατά τόπον αρμοδιότητας σε εργα-
τική διαφορά

562 Πολιτική Δικονομία
‣ ΜονΠρΘεσ 11168/2019, Μη νόμιμα εξηγμέ-
να αντίγραφα από τα τηρούμενα σε ηλεκτρο-
νική μορφή εμπορικά βιβλία της Τράπεζας
‣ ΜονΠρΗλ 23/2019, Αναστολή εκτέλεσης
διατάσσεται μόνον επί άμεσης εκτέλεσης ενώ
επί έμμεσης είναι δυνατή μόνον από το δικα-
στήριο που δικάζει το ένδικο μέσο 

570 Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
‣ ΠολΠρΘεσ 17740/2018, Επίδοση δικογρά-

φου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
‣ ΜονΕφΘεσ 2019/2019, Άκυρη κατά το δί-
καιο του Αρκάνσας (ΗΠΑ) η ταχυδρομική επί-
δοση στο δικηγόρο του αντιδίκου που δεν
ήταν ρητώς εξουσιοδοτημένος για την παρα-
λαβή εγγράφων

580 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
‣ ΑΠ 1402/2019, Υφ’ όρον παραγραφή της
δίωξης για όσες πράξεις απειλούνται με ποινή
φυλάκισης έως 2 έτη μετά τη θέση σε ισχύ του
νέου ΠΚ και είχαν τελεστεί μέχρι την 31.3.2016
‣ ΑΠ 1121/2019, Διορισμός διερμηνέα εκτός
του οικείου πίνακα 
‣ ΑΠ 1143/2018, Χρόνος τέλεσης εγκλήματος
αποδοχής εικονικών τιμολογίων
‣ ΜΟΔΧαλκιδικής 45-48/2017, Επιτρεπτή με-
ταβολή κατηγορίας από ανθρωποκτονία από
πρόθεση σε επικίνδυνη σωματική βλάβη 

591 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
‣ ΑΕΔ 2/2018, Κατάργηση πρόσθετης αμοιβής
προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων, παρα-
τηρ. Α. Καϊδατζή
‣ ΣτΕ 2519/2018, ΔΕφΚομ 50/2019, Δεν αντί-
κεινται στο Σύνταγμα οι περιορισμοί επανε-
κλογής στους δικηγορικούς συλλόγους

615 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
‣ ΔΕΕ 22.1.2019, C-193/17, Διακρίσεις λόγω
θρησκείας στην εργασία
‣ ΔΕΕ 15.1.2019, C-258/17, Διακρίσεις λόγω
σεξουαλικού προσανατολισμού στην κοινω-
νική ασφάλιση 

625 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
‣ Ποδόσφαιρο – στοίχημα – διαδικτυακό
στοίχημα
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εισαγγε-
λέας Εφετών, Δ.-Ν. ΕΚΠΑ
‣ Ηθικές και νομικές προεκτάσεις στον τρό-
πο λήψεως αποφάσεων κατά την αυτόνομη
αυτοκίνηση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, Δ.Ν. - Δικηγόρος
‣ Αποχαρακτηρισμός ακινήτου ως περιλη-
φθέντος σε χερσαία ζώνη λιμένος. Παράλει-
ψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της διοί-
κησης
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΑΣ, Υπ. Διδάκτωρ
Δημοσίου Δικαίου (Tübingen)
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