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1134 ‣ Παρουσίαση βιβλίου: Η Δικαιοσύνη στην
Ελλάδα, προτάσεις για ένα σύγχρονο δικα-
στικό σύστημα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Επίτροπος Επικρα-
τείας ΤΔΔ, Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.

1141 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αστικό Δίκαιο
‣ ΠολΠρΑθ 4465/2018, Υπαγωγή στον ν.
4495/2017 κτίσματος, χωρίς σύσταση οροφο-
κτησίας, με πρωτοβουλία ενός των συγκυρίων
‣ MονΠρΘεσ 14751/2019, Αν η α΄ αγωγή συμ-
μετοχής στα αποκτήματα, που ασκήθηκε μετά
τη συμπλήρωση της παραγραφής, απορριφθεί
για λόγους τυπικούς, η άσκηση β΄ αγωγής δεν
διακόπτει την παραγραφή, ακόμη και αν ασκή-
θηκε εντός εξαμήνου· δεν είναι δυνατή η ανα-
γνώριση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτή-
ματα πριν την αμετάκλητη λύση του γάμου.
‣ ΠολΠρΧαν 59/2018, Κληρονόμος με το ευερ-
γέτημα της απογραφής δεν μπορεί να προβεί
σε αυτούσια διανομή ακινήτων της κληρονομίας
χωρίς προηγούμενη άδεια του δικαστηρίου

1159 Εμπορικό Δίκαιο
‣ ΕφΘεσ 381/2019, Τριγωνική συναλλαγή.
Αναδοχή αλλότριου χρέους σχετικά με το τί-
μημα της πώλησης εμπορευμάτων
‣ ΕφΘεσ 387/2019, Σύμβαση διανομής καυ-
σίμων και παρεπόμενες συμφωνίες
‣ ΜονΕφΘεσ 155/2017, Η ένσταση πλαστο-
γραφίας υπογραφής επιταγής προβάλλεται
από τον εκδότη και κατά του καλής πίστεως
κομιστή

1182 Εργατικό Δίκαιο
‣ ΜονΕφΘεσ 295/2019, Δικαστικός έλεγχος
των απολύσεων για οικονομικοτεχνικούς λό-
γους. Μερική απασχόληση και θέση σε διαθε-
σιμότητα ως ηπιότερα της απόλυσης μέτρα 

1191 Πολιτική Δικονομία
‣ ΕφΔωδ 103/2018, Οι προτάσεις στον β΄ βαθ-
μό κατατίθενται έως την έναρξη της συζήτη-
σης, ανεξάρτητα αν η έφεση στρέφεται κατά
ερήμην ή κατ’ αντιμωλία απόφασης
‣ ΑΕΔ 1/2019, ΜονΠρΑθ 1140/2017, Η δικαιο-
δοσία για την εκδίκαση της δήλωσης τρίτου
κατ’ άρθ. 986 ΚΠολΔ κρίνεται από την φύση
της αξίωσης του οφειλέτη σε βάρος του τρίτου 

1202 Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
‣ ΜονΠρΘεσ 10354/2019, ΜονΠρΘεσ 12046/2018,

ΜονΠρΘεσ 10243/2019, Ευρωπαϊκή διαταγή
δέσμευσης λογαριασμού

1212 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
‣ ΑΠ 1562/2018, Εξωπτωχευτικός συμβιβα-
σμός και εξάλειψη του αξιοποίνου μετά τον ν.
4072/2012
‣ ΑΠ 1638/2019, Άμεση συνέργεια σε παρα-
λαβή από τα εσωτερικά σύνορα για προώθηση
αλλοδαπών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου
στο ελληνικό έδαφος, από κοινού και κατά
συρροή. Αυτεπάγγελτη εφαρμογή επιεικέστε-
ρου νόμου επί ειδικών ποινικών νόμων 
‣ ΑΠ 1729/2019, Συνολική εκτιτέα ποινή. Η συ-
νολική ποινή δεν επιτρέπεται πλέον να υπερ-
βεί, όταν πρόκειται για φυλάκιση, τα 8 έτη 
‣ ΜονΠλημΘεσ 11421/2019, Αναγνώριση προ-
σωπικού λόγου απαλλαγής από την ποινή για πα-
ράνομη είσοδο και επιχείρηση παράνομης εξό-
δου από τη χώρα αλλοδαπού που έχει υποβάλει
αίτηση για αναγνώριση καθεστώτος πρόσφυγα.
‣ ΣυμβΑΠ 1360/2019, Παραδεκτή άσκηση
έφεσης ενώπιον του διευθυντή των φυλακών
κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών
που γνωμοδοτεί υπέρ της έκδοσης εκζητου-
μένου. ΣυμβΕφΠατρ 159/2019, Τροποποίηση
του περιοριστικού όρου της εμφάνισης ενώ-
πιον αστυνομικής αρχής στην ημεδαπή με
υποχρεωτική εμφάνιση ενώπιον ελληνικής
προξενικής αρχής στο εξωτερικό.

1230 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
‣ ΑΕΔ 8/2019, Αντισυνταγματική η αναγκαστι-
κή πρόσληψη τέκνων αγωνιστών εθνικής αν-
τίστασης
‣ ΟλΕλΣυν 137/2019, Δεν είναι αντισυνταγμα-
τική η μερική αποκατάσταση των συντάξεων
των ένστολων με τον ν. 4307/2014
‣ ΟλΣτΕ 1317/2019, Δεν αντίκεται στην αρχή
της ισότητας η κατάργηση της πρόσθετης αμοι-
βής προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων
‣ ΣτΕ 1675/2019, Απόδειξη εννόμου συμφέ-
ροντος για την παραδεκτή προσβολή κανονι-
στικής πράξης ρύθμισης αντικειμενικών αξιών
‣ ΣτΕ 2062/2019, Ιδιαίτερο έννομο συμφέρον
για τη συνέχιση διαδικασίας πρόσληψης δικη-
γόρου σε έμμισθη θέση
‣ ΤρΔιοικΕφΘεσ 2073/2019, Αρχή της τυπικής
ασφάλισης – περιεχόμενο – αναλογική εφαρμογή

1262 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
‣ ΔΕΕ 24.6.2019, C-619/18, Επιτροπή κ. Πολω-
νίας, Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης
‣ ΔΕΕ 26.6.2019, C-729/17, Επιτροπή κ. Ελλά-
δας, Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

1281 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
‣ Λήψη στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών
κατά το άρθρο 14 Κανονισμού 655/2014 [Ευ-
ρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού]
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, Δ.Ν. - Δικηγόρος
‣ Η έννοια της εκκρεμοδικίας κατά τα άρθρα
221 και 222 ΚΠολΔ – διαφορά της εκκρεμο-
δικίας από τις άλλες δικονομικές προϋποθέ-
σεις και ειδικότερα από το δεδικασμένο –
χρόνος έναρξης και λήξης της εκκρεμοδι-
κίας: έκθεση των απόψεων και κριτική τους
ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, LLB

Από τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9
10

Σ
ΕΠ

ΤΕ
Μ

Β
Ρ

ΙΟ
Σ

-Ο
Κ

ΤΩ
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
20

19

9-10
ΕΤΟΣ 73o

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2019

Αρμενόπουλος
Μηνιαία νομική επιθεώρηση

Eκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Tελετή αναγόρευσης του Προέδρου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη
σε Επίτιμο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ
‣ Χαιρετισμοί: Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Πρύτανης
Α.Π.Θ., Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, Κοσμήτωρ
Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
‣ Έπαινος του τιμωμένου: Ι. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Καθη-
γητής Διπλωματικής Ιστορίας, Π. ΣΤΑΓΚΟΣ, Καθη-
γητής Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης 
‣ Αντιφώνηση τιμωμένου κ. ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ


