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Αρμενόπουλος
Μηνιαία νομική επιθεώρηση

Eκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

1105 Ζητήματα υπαιτιότητας και καταλογισμού
στο πεδίο έκδοσης ακάλυπτης επιταγής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Δ.Ν.-
Δικηγόρος, Επισκ. Λέκτωρ Πανεπιστημίου
NEAPOLIS Πάφου

1113 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αστικό Δίκαιο
‣ ΜονΕφΘεσ 1807/2020, Προσβολή προσω-
πικότητας από ψευδή κατάθεση μάρτυρα 
‣ ΜονΕφΘεσ 109/2020, Παράλειψη υποχρέ-
ωσης διαφώτισης εκ μέρους τράπεζας  
‣ ΜονΠρΘεσ 57/2021, Λειτουργία της «εγγύη-
σης» στη σύμβαση μίσθωσης ακινήτου
‣ ΤριμΕφΘεσ 268/2020, Ακύρωση πλασματι-
κής αποδοχής κληρονομίας λόγω ουσιώδους
πλάνης

1133 Εμπορικό Δίκαιο
‣ ΠολΠρΘεσ 1621/2020, Αποκλεισμός αναλο-
γικής εφαρμογής π.δ. 219/1991 για τον εμπο-
ρικό αντιπρόσωπο στη σύμβαση απλής δια-
νομής
‣ ΜονΕφΘεσ 23/2020, Ευθύνη εταίρων δικη-
γορικής εταιρίας για τις εταιρικές υποχρεώσεις
‣ ΔΕΕ, 10.6.2021, C-609/19, C-776/19-782/19,
Απαίτηση διαφάνειας και κανόνες παραγρα-
φής σε καταχρηστικές ρήτρες δανείου σε ελ-
βετικό φράγκο

1156 Εργατικό Δίκαιο
‣ ΜονΕφΔωδ 15/2020, Ευθύνη του διάδοχου
εργοδότη για οφειλές του παλαιού 
‣ ΜονΕφΘεσ 1830/2020, Καθυστέρηση κατα-
βολής δεδουλευμένων αποδοχών ως μονομε-
ρής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας 

1172 Πολιτική Δικονομία
‣ ΜονΠρΠΑθ 1058/2020, Εκπρόθεσμη άσκη-
ση πρόσθετης παρέμβασης εξαιρετικά νομι-
μοποιούμενης ΕΔΔΠ 
‣ ΜονΠρΣυρ 128/2020, Επανεγκατάσταση μι-
σθωτή μετά από ακύρωση εκτελέσεως διαταγής
απόδοσης μισθίου, με παρατηρ. Ι. Ρεβολίδη

1188 Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
‣ ΕφΘεσ 50/2019, Ικανότητα αλλοδαπού ν.π.
με πραγματική έδρα στην Ελλάδα

1211 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
‣ ΑΠ 403/2020, Καλή συμπεριφορά μετά την
πράξη από κρατούμενο
‣ ΑΠ 746/2020, Ανεπαρκής αιτιολογία επί απο-
δοχής εικονικών τιμολογίων 
‣ ΑΠ 14/2021, Τρόπος μείωσης του πλαισίου
απειλούμενης ποινής για το αδίκημα της λη-
στείας βασικής μορφής
‣ ΣυμβΠλημΧίου 27/2021, Υφ’ όρον απόλυση
επί φυλάκισης 
‣ ΕγκΕισΑΠ 1/2021, Χορήγηση αντιγράφου
έκθεσης κοινωνικής έρευνας ανηλίκου στους
γονείς του
‣ ΕγκΕισΑΠ 2/2021, Μη εφαρμογή αυτόφω-
ρης διαδικασίας για πλημμελήματα δικηγόρων

1237 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
‣ ΣτΕ 33/2020 (ΕΑ), Ο χαρακτηρισμός ενός
ν.π.δ.δ. ως «αναθέτοντος φορέα» που εμπίπτει
στον ν. 4412/2016 νοείται μόνο στο πλαίσιο
της άσκησης δημόσιας υπηρεσίας από τις εθνι-
κές αρχές, με παρατηρ. Σ. Κυβέλου
‣ ΤρΔΠρΘεσ 5515/2020, Αστική ευθύνη δη-
μοσίου νοσοκομείου από παράνομες πράξεις
και παραλείψεις ειδικευόμενου ιατρού, με πα-
ρατηρ. Α. Γρίβα

1268 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
‣ ΔΕΕ 11.2.2021, C-760/18, Μ.Β. κ.λπ., Κατα-
χρηστική σύναψη συμβάσεων εργασίας ορι-
σμένου χρόνου
‣ ΔΕΕ 23.3.2021, C-28/20, Airhelp, Δικαιώματα
επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε περί-
πτωση απεργίας

1282 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρότερος σύννομος βίος και ανακύπτοντα
νομικά ζητήματα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος, ΜΔΕ
Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ.

Από τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


