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Αρμενόπουλος
Μηνιαία νομική επιθεώρηση

Eκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

929 Εκφάνσεις προστασίας της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης κατά την επιστροφή ενωσια-
κών χρηματοδοτήσεων
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ, Εισηγήτρια ΕλΣ,
ΔΝ

938 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αστικό Δίκαιο
‣ ΕφΘεσ 107/2020, Ευθύνη του ιδιοκτήτη εν-
τύπου και διαδικασία εξωδικαστικής επανόρ-
θωσης
‣ ΜονΕφΘεσ 12/2020, Αποζημίωση χρήσης
και αποζημίωση πρόωρης λύσης επαγγελμα-
τικής  μίσθωσης
‣ ΜονΕφΘεσ 19/2020, Στοιχεία ορισμένου
αγωγής εργολάβου που ενάγει τον εργοδότη
για καταβολή της αμοιβής του
‣ ΜονΕφΘεσ 177/2020, Αξίωση απόδοσης
ωφελημάτων μετά από ευδοκίμηση διεκδικη-
τικής αγωγής

955 Εμπορικό Δίκαιο
‣ ΜονΕφΘεσ 640/2020, Ευθύνη διεθνούς οδι-
κού μεταφορέα από ηθελημένη κακή διαχεί-
ριση

963 Εργατικό Δίκαιο
‣ ΜονΕφΘεσ 1039/2020, Καταχρηστική άσκη-
ση δικαιώματος επικουρικής καταγγελίας συμ-
βάσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρό-
νου
‣ ΜονΕφΘεσ 2144/2019, Ευθύνη Δημοσίου
για μισθούς που απώλεσε υποψήφια εξαιτίας
παράνομης κατάταξής της εκτός του πίνακα
διοριστέων από το ΑΣΕΠ

977 Πολιτική Δικονομία
‣ ΠολΠρΑθ 2883/2020, Αυτοτελής πρόσθετη
παρέμβαση ΕΔΑΔΠ ως ειδικού διαδόχου δη-
μιουργεί περιορισμένη αναγκαία ομοδικία της
παρεμβαίνουσας με την υπέρ ης Τράπεζα
‣ ΜονΠρΧίου 182/2020, Ελεύθερη εκποίηση κα-
τασχεθέντος ακινήτου κατ’ άρθρ. 998 § 6 ΚΠολΔ

1009 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
‣ ΑΠ 987/2020, Προϋποθέσεις παράστασης
ν.π. υπό εκκαθάριση προς υποστήριξη της κα-
τηγορίας
‣ ΣυμβΠλημΘεσ 385/2020, Διακρίβωση για
συνδρομή αναπηρίας ασθενούς κρατουμένου
άνω του 67%
‣ ΣυμβΠλημΘεσ 658/2020, Υφ’ όρον απόλυση
ασθενούς κρατουμένου με αναπηρία. Διαχρο-
νικό δίκαιο 
‣ ΣυμβΠλημΘεσ 485/2020, Αντικατάσταση
προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους
για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθε-
ση τελεσθείσα από ανήλικο άνω των 15 ετών

1030 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
‣ ΣτΕ 255/2020 (ΕΑ), Υπηρεσιακά συμβούλια
εκπαιδευτικών–ηλεκτρονικές αρχαιρεσίες–αρ-
νητικό παθητικό εκλογικό δικαίωμα, με παρα-
τηρ. Β. Καψάλη

1049 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
‣ ΔΕΕ 24.11.2020, C-510/19, Openbaar Mini-
sterie, Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, με πα-
ρατηρ. Μ. Σαπαρδάνη
‣ ΔΕΕ 25.2.2021, C-940/19, Les chirurgiens-
dentistes de France, Αμοιβαία αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων

1064 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
‣ ΜονΕφΘεσ 650/2020, Άκυρη καταγγελία
σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου για
λόγους άλλους από εκείνους που προβλέπον-
ται περιοριστικώς στον Κανονισμό εργασίας
της εντολέως εταιρίας

1080 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
‣ Ελεύθερη εκποίηση κατασχεθέντος ακινή-
του κατ’ άρθρο 998 § 6 ΚΠολΔ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής
Νομικής ΔΠΘ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

1090 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
‣ Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών
αποφάσεων κατά τη διμερή σύμβαση Ελλά-
δας - πρώην Σοβιετικής Ένωσης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, ΔΝ, Δικηγόρος
‣ Εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη και Robo-
δικαστήρια 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ, PhD (Law) PhD (ECOn), Διε-
θνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Από τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

998 Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Αναγνώριση και εκτέλεση
αλλοδαπών αποφάσεων κατά τη διμερή
σύμβαση Ελλάδας - πρώην Σοβιετικής
Ένωσης


