
1 ‣ Η έννοια της «συνήθους διαμονής» του τέ-
κνου κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003  
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΩΡΑ, Εφέτης Πειραιώς
‣ Η κατάργηση του exequatur και η σημασία
της για την διαμόρφωση του ενιαίου δικαστι -
κού χώρου – συναφείς Κανονισμοί
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΑΓΚΑΣ, Δικηγόρος

57 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αστικό Δίκαιο
‣ ΜονΠρΧαλ 174/2019, Καταχρηστική επιβο-
λή κατάσχεσης 
‣ ΕιρΘεσ 84/2018, Χρήση δικαστικής απόφα-
σης ως σχετικού χωρίς ανωνυμοποίηση των
στοιχείων των διαδίκων, παρατηρ. Ι. Ιγγλεζάκη
‣ ΑΠ 266/2018, Η υπαιτιότητα ως προϋπόθε-
ση της υπερημερίας
‣ ΕιρΣερρών 72/2019, Αντισυνταγματική η
υπαγωγή στον ν. 3869/2010 των οφειλών σε
φορολογική διοίκηση και οργανισμούς κοινω-
νικής ασφάλισης
‣ ΜονΠρΘεσ 14129/2018, Μετεγκατάσταση
στο εξωτερικό δυσλεκτικού παιδιού με σύνδρο-
μο Asperger δεν συνάδει με το συμφέρον του 
‣ ΕιρΧαν 70/2019, Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

91 Εμπορικό Δίκαιο
‣ ΑΠ 189/2018, Σπουδαίος λόγος αντικατά-
στασης δικαστικά διορισμένου ειδικού εκπρο-
σώπου ΑΕ 
‣ ΜονΠρΑθ 530/2019, Υποχρέωση προ συμ -
βατικής ενημέρωσης δανειοληπτών για ενδεχό-
μενη διακύμανση συναλλαγματικής ισοτιμίας

113 Εργατικό Δίκαιο
‣ ΜονΠρΘεσ 448/2017, Απεργία και επίσχεση
εργασίας

115 Πολιτική Δικονομία
‣ ΜονΠρΗρακ 475/2018, ΜονΠρΘεσ  17997/2017,
ΕφΠειρ  141/2017, ΜονΠρΘεσ  8636/2018,
ΕφΘεσ  2493/2017, Αλλαγή επωνύμου στην
αλλοδαπή και αναγνώριση στην Ελλάδα
‣ ΜονΠρΘεσ 12911/2014, Νέα άσκηση αγω-
γής μετά από απόρριψη της πρώτης ως αόρι-
στης. Άσκηση έφεσης αντιδίκου συνεπάγεται
εκκρεμοδικία της αρχικής αγωγής 
‣ ΜονΕφΘεσ 817/2016, Παρέλευση αποσβε-
στικής προθεσμίας λόγω μη επίδοσης αγωγής
αναγνώρισης πατρότητας από τον πατέρα συ-
νεπάγεται ουσιαστικό απαράδεκτο

139 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
‣ ΑΠ 2062/2018, Εξουσία του δικαστηρίου της
μετ’ αναίρεση παραπομπής

142 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
‣ ΣτΕ 2457/2018, Νόμιμη η υποχρέωση των
δικηγόρων να αποδέχονται μέσα πληρωμής
με κάρτα (POS)

155 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
‣ ΔΕΕ, 7.11.2018, C-171/17, Η αποκλειστική
εκμετάλλευση εθνικού συστήματος πληρωμών
μέσω κινητών συσκευών από επιχείρηση που
ελέγχεται από το Ουγγρικό Δημόσιο συνιστά
παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, παρατηρ.
Ρ.  Τσερτσίδου

173 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
‣ ΜονΠρΠατρ 363/2019, Καταγγελία σύμβα-
σης έμμισθης εντολής δικηγόρου. Κατάργηση
περιορισμών του δικαιώματος καταγγελίας
‣ ΕιρΑλεξανδρούπολης 90/2019, Οι έμμισθοι
δικηγόροι ΝΠΔΔ δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι,
δεν υπάγονται σε ιεραρχία και δεν υπόκεινται
σε πειθαρχικό έλεγχο του δημοσιοϋπαλληλι-
κού κώδικα

192 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
‣ Ο λογαριασμός επικουρήσεως προσωπι-
κού ΕΤΕ ως πρόγραμμα καθορισμένων ει-
σφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ, Ομότ. Καθηγητής
Α.Π.Θ. – ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Καθηγητής Α.Π.Θ.

201 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
‣ Αλλαγή επωνύμου στην αλλοδαπή και
αναγνώριση στην Ελλάδα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, Δ.Ν. – Δικηγόρος
‣ Προστασία  των  προσωπικών δεδομένων
στο πεδίο του Αστικού δικαίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Δ.Ν. – Δικηγόρος
‣ Εναλλακτικές δυνατότητες δικαστικής προ-
στασίας του καλόπιστου νομέα στην περί-
πτωση μη ύπαρξης δυνατότητας αναλογικής
εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 4 
Ν. 3127/2003 στην ακίνητη περιουσία των ΟΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΔΙΚΑ, Δικηγόρος 
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