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706 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αστικό Δίκαιο
‣ ΜονΠρΗλ 160/2019, Η μακροχρόνια διατή-
ρηση εποχιακής επιχείρησης δεν αναιρεί την
ιδιότητα του εμπόρου και αποκλείει την υπα-
γωγή στον ν. 3869/2010
‣ ΕφΘεσ 785/2019, Σύσταση αφανούς εται-
ρείας στο πλαίσιο της έγγαμης συμβίωσης; 
‣ ΜονΠρΚατ 574/2019, Αφαίρεση της γονικής
μέριμνας λόγω ενδοοικογενειακής βίας προς
το τέκνο

718 Εμπορικό Δίκαιο
‣ ΕφΘρακ 117/2018, ΠολΠρΔραμ 6/2017,

Ακυρωσία απόφασης ΓΣ της ΑΕ λόγω αντίθε-
σης σε διάταξη αναγκαστικού δικαίου και κα-
τάχρησης της εξουσίας της πλειοψηφίας
‣ ΕφΘεσ 3/2019, Προϋποθέσεις δυνητικής
ανάκλησης του άρθρ. 43 ΠτΚ

722 Εργατικό Δίκαιο
‣ ΜονΠρΘεσ 11140/2019, Ευθύνη εργοδότη
για εργατικό ατύχημα με βάση τη νέα διάταξη
του άρθρ. 212 ν. 4512/2018
‣ ΜονΠρωτΡοδόπ 63/2019, Καταχρηστική
άσκηση αξιώσεων που απορρέουν από άκυρη
απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους 

733 Πολιτική Δικονομία
‣ ΜονΠρΑθ 8451/2018, ΕιρΘάσου 59/2019,
Αναστολή εκτέλεσης

742 Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
‣ ΜονΕφΘεσ 2965/2017, Εφαρμοστέο δίκαιο
στη δικαστική πληρεξουσιότητα και στην ικα-
νότητα παράστασης αλλοδαπών εταιριών
‣ ΕφΘεσ 2305/2017, Επίδοση στον νόμιμα
διορισμένο αντίκλητο-πληρεξούσιο δικηγόρο
κατοίκου Αλβανίας

753 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
‣ ΑΠ 230/2018, Τεκμήριο αθωότητας: Οι ελά-
χιστες αμφιβολίες πρέπει να ερμηνευθούν
υπέρ της αθωότητας του κατηγορουμένου
‣ ΣυμβΠλημΑθ 3345/2019, Αρμοδιότητα Συμβ-
Πλημ για κατ’ οίκον έκτιση της ποινής επί νομι-
κής μεταβολής των σχετικών προϋποθέσεων
‣ ΣυμβΠλημΛαρ 86/2018, Προσφυγή κατά
Διάταξης Ανακριτή για διενέργεια πραγματο-
γνωμοσύνης

762 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
‣ ΣτΕ 1212/2019, Φορολογική κατοικία, με πα-
ρατηρ. Αικ. Ιωσηφίδου
‣ ΤριμΔΠρΠυργ 456/2019, Πράξη κατά της
οποίας στρέφεται η ένσταση επί δημοτικών
εκλογών, διαφοροποίηση του χρόνου επέλευ-
σης των αποτελεσμάτων της αποστέρησης
των πολιτικών δικαιωμάτων και του χρόνου
έναρξης του υπολογισμού της διάρκειάς της 
‣ ΜονΔΠρΑθ 11560/2019, Διάρθρωση του
ελέγχου δικαιοδοσίας και του ελέγχου αρμο-
διότητας επί διαφορών σχετικών με την εκτέ-
λεση συμβάσεων

785 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
‣ ΔΕΕ 26.2.2019, C-497/17, ΟΑΒΑ, Λογότυπο
βιολογικής παραγωγής της Ε.Ε.
‣ ΔΕΕ 12.3.2019, C-4221/17, Tjebbes και λοι-
ποί, Όροι απώλειας της εθνικής ιθαγένειας

Από τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αρμενόπουλος
Μηνιαία νομική επιθεώρηση

Eκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΠολΔ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ ΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημερίδα προς τιμήν του Αντιπροέδρου του ΑΠ
και Γενικού Διευθυντή της ΕΣΔι κ. ΔΗΜΗΡΙΟΥ
ΚΡΑΝΗ, επ’ ευκαιρία της αφυπηρετήσεώς του
‣ Χαιρετισμοί: Ε. Κουτσοχήνας, Πρόεδρος Δ.Σ.Θ.,
Αθ. Γεωργιάδης, Πρόεδρος Ε.ΝΟ.Β.Ε.
‣ Έπαινος του τιμωμένου: Κ. Καλαβρός, Πρόεδρος
Ε.Ε.Δ.
‣ Αντιφώνηση κ. Δ. Κράνη: Προβλήματα δικαιο-
σύνης/Κοινωνικές παράμετροι και προοπτικές
‣ Προεδρίες: Ν. Κλαμαρής, Ομοτ. Καθ. ΕΚΠΑ, 
Ν. Νίκας, Ομοτ. Καθ. Α.Π.Θ.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
‣ Σκέψεις επί της συμβολής του ΚΠολΔ στην
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και
ο ρόλος του δικαστή
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ, Καθηγητής Νομικής Δ.Π.Θ.
‣ Οι τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015 στο δί-
καιο των ενδίκων μέσων 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ, Καθηγήτρια Νομικής Α.Π.Θ.
‣ Καταχρηστική άσκηση δικονομικών δυνατο-
τήτων στη δικαστηριακή πρακτική
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Αρεοπαγίτης
‣ «Αποτελεσματικότητα» («Effektivität») και
«αποδοτικότητα» («Effizienz») της δικαστικής
προστασίας, στο παράδειγμα του ν. 4335/2015
ΠΑΡΙΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.
‣ Σκέψεις για την αποτελεσματικότητα της προ-
σωρινής έννομης προστασίας  – εσωτερική και
διεθνής διάσταση
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ, Καθηγητής Νομικής
Ε.Κ.Π.Α.
‣ Προσδοκώμενον δικαίωμα ως ασφαλιστέον
δικαίωμα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ, Καθηγητής Νομικής
Δ.Π.Θ.


