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ΑΓΩΓΗ
Μη ακυρότητα εκ μη ή εκπρόθεσμης επίδο-

σης αν παρίσταται ο εναγόμενος, εκτός αν επικα-
λείται βλάβη. ΤριμΕφΛαρ 272/13, σ. 233

Ανεπίτρεπτη μεταβολή αγωγικής βάσης με 
εφετήριο ισχυρισμό. ΤριμΕφΛαρ 447/13, σ. 257

Αναγνώρισης ακυρότητας συμβολαίου κα-
ταρτισθέντος μεταξύ άλλων. ΤριμΕφΛαρ 477/13, 
σ. 267

Απόδοσης εισφοράς αφανούς εταίρου μετά 
τη λύση της εταιρίας. ΤριμΕφΛαρ 50/14, σ. 291

Εκ σύμβασης επαγγελματία αθλητή και ΠΑΕ. 
ΤριμΕφΛαρ 52/14, σ. 296

Αποζημίωσης κατόπιν υπαναχώρησης 
λόγω πραγματικού ελαττώματος πωληθέντος. 
ΜονΕφΛαρ 120/13, σ. 315

Αρμοδιότητα επί αντικειμενικής σώρευσης 
αγωγών. 
Αρμοδιότητα ΠολΠρωτ επί αγωγής αναγνώρι-
σης της ακυρότητας δικαιοπραξιών. ΜονΕφΛαρ 
160/13, σ. 344

Καταδίκης σε δήλωση βούλησης επί άρνη-
σης εκμισθωτή λατομείου προς παροχή εξουσι-
οδότησης για εγκατάσταση υποσταθμού ΔΕΗ. 
ΜονΕφΛαρ 27/14, σ. 354

Δικηγορικής αμοιβής. ΜονΕφΛαρ 30/14, σ. 
364

Αποδοχών επί δανεισμού μισθωτού. 
ΜονΕφΛαρ 33/14, σ. 369

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
Μη νόμιμη επικουρική βάση αδικ. πλουτι-

σμού χωρίς μνεία ότι ασκείται για την περίπτωση 
που είναι ανίσχυρη η αξίωση εκ της κύριας βάσης 
και χωρίς θεμελίωση σε διαφορετικά περιστατικά. 
ΤριμΕφΛαρ 22/14, σ. 286

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 
Συνυπαιτιότητα παθούσας που εισήλθε σε μη 

λειτουργούντα ανελκυστήρα καταστήματος ακινη-
τοποιημένο πιο κάτω από το δάπεδο του ισογεί-
ου, παρά την προειδοποιητική πινακίδα. 
Συνυπαιτιότητα εναγομένου, διότι ο υπεύθυνος 

του καταστήματός του δεν έλαβε τα αναγκαία μέ-
τρα για την αποτροπή πρόσβασης. ΤριμΕφΛαρ 
170/13, σ. 227

Εκτροχιασμός τρένου και σωματική βλάβη 
επιβάτη. 
Υπαιτιότητα σταθμάρχη που δεν αποκατέστησε 
την ελεύθερη διέλευση επιβατικών αμαξοστοιχι-
ών μετά την αναχώρηση εμπορικής και δεν ενη-
μέρωσε περί τούτου. Συνυπαιτιότητα σταθμάρχη 
του επόμενου σταθμού που ανακοίνωσε «γραμ-
μή ελεύθερη», καίτοι δεν είχε ειδοποιηθεί. 
Μη υπαιτιότητα παθόντος που, αναμένοντας για 
αποβίβαση στον προθάλαμο βαγονιού τη στάθ-
μευση της ταχείας αμαξοστοιχίας, απώλεσε την 
ισορροπία κατά τον εκτροχιασμό. ΤριμΕφΛαρ 
593/13, σ. 273

Αγωγή καταβολής της αναλογούσας στη με-
ρίδα του ενάγοντος ωφέλειας εξ αποκλειστικής 
χρήσης κοινού ακινήτου κατά τρίτων μη συγκυ-
ρίων βάσει των περί αδικοπραξιών δ/ξεων. Μη 
απόδειξη ότι οι εναγόμενοι παράνομα και υπαίτια 
του αρνήθηκαν τη χρήση. ΤριμΕφΛαρ 22/14, σ. 
286

Μη αδικοπρακτική ευθύνη εξ ελαττώματος, 
εκτός αν ο πωλητής το αποσιώπησε δόλια. 
ΜονΕφΛαρ 120/13, σ. 315
Βλ. και Αυτοκίνητα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Υποχρεωτική διαιτησία επιτροπών επίλυσης 

οικονομικών διαφορών σε διαφορές εκ σύμβασης 
επαγγελματιών αθλητών με αθλητικές ΑΕ, ελλεί-
ψει άλλης ρητής συμφωνίας. 
Ισχύς κανονισμών ΕΠΟ. 
Μη δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί δια-
φοράς επαγγελματία ποδοσφαιριστή με ΠΑΕ εκ 
σύμβασης καταρτισθείσας και εφαρμοσθείσας 
κατά την ισχύ του ν. 2725/99, κατά τον οποίο μη 
δυνατή η προσφυγή σε αυτά ακόμη και μετά την 
τήρηση της προδικασίας στα αθλητικά όργανα, 
και μη εφαρμογή νεότερου Κανονισμού της ΕΠΟ 
που τέθηκε σε ισχύ μετά τη λήξη της σύμβασης. 
ΤριμΕφΛαρ 52/14, σ. 296

 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
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ΑΙΓΙΑΛΟΣ
Για ύπαρξή του αναγκαία συνδρομή των φυ-

σικών ιδιοτήτων του, όχι και απόδειξη του διοικ. 
καθορισμού του. ΜονΕφΛαρ 134/13, σ. 329

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ (Διοικ)
Απόφασης Διοικητή Νοσοκομείου περί απόρ-

ριψης αίτησης μετάταξης. 
Μη νόμιμη αιτιολογία επιλογής του παρεμβάντος 
και παράλειψης του αιτούντος, διότι δεν προκύ-
πτει ότι τέθηκαν υπόψη του συμβουλίου τα στοι-
χεία του προσωπικού μητρώου αμφότερων. 
Ακύρωση και του αναιτιολόγητου πρακτικού του 
συμβουλίου. ΔιοικΕφΛαρ 393/13, σ. 398

Η αμφισβήτηση της νομιμότητας διοικ. πρά-
ξεων περί παραχώρησης δικαιωμάτων σε κοινό-
χρηστα πράγματα, όπως για εγκατάσταση μονά-
δας υδατοκαλλιέργειας, ως και των ανακλήσεών 
τους γεννά διαφορές ακυρωτικές υπαγόμενες στο 
ΣτΕ. ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 15/13, σ. 402

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ (Αστ)
Βλ. Εργασία, Πώληση

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ (Διοικ)
Απόφασης συλλογικού οργάνου επί συμ-

μετοχής μέλους με αποδεδειγμένα ιδιαίτερους 
δεσμούς ή φιλία ή έχθρα προς τον κρινόμενο. 
ΔιοικΕφΛαρ 87/13, σ. 393

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ (ΠολΔικ)
Μη προβολή το πρώτον στο Εφετείο από 

τον παραστάντα πρωτοδίκως της ακυρότητας 
εκ της εκπρόθεσμης ή μη επίδοσης της αγωγής. 
ΤριμΕφΛαρ 272/13, σ. 233

ΑΜΕΛΕΙΑ (Ποιν)
Έννοια ενσυνείδητης και μη. ΤριμΠλημΛαρ 

487/14, σ. 376

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ (ΠολΔικ)
Βλ. Αοριστία, Εκτέλεση 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
Η αιτιώδης αναγνώριση υποχρέωσης ισχύει 

βάσει της ελευθερίας των συμβάσεων και διαφέ-
ρει από την κατά το 873 ΑΚ αναιτιώδη αναγνώ-
ριση χρέους, καταρτίζεται άτυπα και ιδρύει νέα 
ενοχή. ΜονΕφΛαρ 99/13, σ. 313

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ
Εφαρμογή νέου νόμου μόνο σε σχέσεις δη-

μιουργούμενες μετά την ισχύ του. ΤριμΕφΛαρ 
52/14, σ. 296

ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΠολΔικ)
Επί αναίρεσης απόφασης απορρίψασας έφε-

ση και παραπομπής για περαιτέρω εκδίκαση, αν 
έχει γίνει εκτέλεση της πρωτόδικης επαναφορά 
των πραγμάτων μόνο από το δικαστήριο της πα-
ραπομπής. ΤριμΕφΛαρ 472/13, σ. 259

Διαπλαστικό το αντικείμενο αναίρεσης 
στον ΑΠ, διό κατ’ αποκοπή δικηγορική αμοιβή. 
ΜονΕφΛαρ 30/14, σ. 364

ΑΝΑΚΟΠΗ (ΠολΔικ)
Δημοσίου κατά πίνακα κατάταξης σε 30 μέ-

ρες από την επίδοση της πρόσκλησης του επί του 
πλειστηριασμού υπαλλήλου. ΤριμΕφΛαρ 223/13, 
σ. 229

Προβολή λόγων ανακοπής κατά δ/γής πλη-
ρωμής με κύριο ή πρόσθετο δικόγραφο και όχι με 
άλλο τρόπο, έστω και αν συντρέχουν οι όροι των 
269 και 527 ΚΠολΔ. ΤριμΕφΛαρ 328/13, σ. 234

Κατάργηση δίκης με παραίτηση από το ασκη-
θέν με την ανακοπή κατά δ/γής πληρωμής δικαίω-
μα κατά το 297 ΚΠολΔ. ΤριμΕφΛαρ 511/13, σ. 270

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Μη αποζημίωση λόγω δυσμορφίας μη απο-

δεικνυόμενης ιατρικά, ο δε παθών υποβλήθη-
κε σε επεμβάσεις αποκατάστασης. ΤριμΕφΛαρ 
593/13, σ. 273

Σύνταξη αναπηρίας επί ανικανότητας άσκη-
σης του επαγγέλματος λόγω πάθησης σε ποσο-
στό 67%. ΔιοικΕφΛαρ 87/13, σ. 393

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Διοικ)
Αδειας προσθήκης σε οικοδομή σε παραδο-

σιακό οικισμό. 
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Μη πρόδηλη βασιμότητα λόγων ακύρωσης που 
απαιτούν ενδελεχή ερμηνεία του νόμου. 
Αναστολή εφόσον θα ανεγερθεί κτίσμα με με-
γάλη επιφάνεια, κατά παράβαση πολεοδομι-
κών δ/ξεων με δυσεπανόρθωτη βλάβη του οικι-
σμού. ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 43/13, σ. 405

Επί αίτησης αναδόχου έργου διαχείρισης 
νοσοκομειακών αποβλήτων για αναστολή εκτέλε-
σης απόφασης του ΔΣ του Νοσοκομείου περί έκ-
πτωσής του και κατάπτωσης της εγγυητικής επι-
στολής, αναστολή εκτέλεσης μόνον ως προς την 
έκπτωση και όχι την κατάπτωση της εγγυητικής 
λόγω μη επίκλησης βλάβης. ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 
45/13, σ. 410

Επί αυτοδίκαιης θέσης σε αργία λόγω πει-
θαρχικής ποινής παύσης, δυνατότητα δικαστηρί-
ου της αναστολής, εφόσον πιθανολογεί σοβαρά 
κίνδυνο βιοπορισμού του υπαλλήλου ή της οικο-
γένειάς του, να διατάξει αύξηση των αποδοχών 
αργίας μέχρι το 75% των νομίμων. 
Δ/γή αύξησής τους στο 50% των νομίμων, κα-
θόσον οι αποδοχές του αιτούντος περιορίζο-
νται σε ποσό ελάχιστα ανώτερο της διατροφής 
που υποχρεούται να καταβάλλει στα τέκνα. 
ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 64/13, σ. 414

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ανάθεση διαμεσολάβησης για αγορά βαμβα-

κιού από παραγωγούς για λογ/σμό του εναγομέ-
νου. Εφόσον η αγωγή καταβολής αμοιβής ως και 
ποσών που διέθεσε η ενάγουσα εξ ιδίων χρημά-
των ως τίμημα για το βαμβάκι και ως αμοιβή ερ-
γατών βασίζεται σε σύμβαση με χαρακτηριστικά 
άμεσης αντιπροσωπείας, μεσιτείας και εντολής, 
προσήκουσα η τακτική διαδικασία. ΤριμΕφΛαρ 
440/13, σ. 250

ΑΟΡΙΣΤΙΑ
Μη στοιχείο των κονδυλίων αποζημίωσης για 

καταστροφή ενδυμάτων οι αποδείξεις αγοράς, 
για δαπάνες μετακίνησης οι μέρες και ώρες, για 
βελτιωμένη διατροφή η σύσταση ιατρού και για 
ηθική βλάβη ο τρόπος υπολογισμού του ποσού. 
ΜονΕφΛαρ 4/13, σ. 307 

Αοριστία αναγγελίας επί ελλιπούς περιγρα-

φής απαίτησης και προνομίου, επαρκής όμως η 
μνεία δικ. απόφασης ή δ/γής πληρωμής με ισχύ 
δεδικασμένου. 
Επί αναγγελίας βάσει απαίτησης που αναγνωρί-
σθηκε εγγράφως, ανάγκη μνείας της σύμβασης 
που επιβεβαιώνει προϋφιστάμενη ενοχική υπο-
χρέωση και όχι των περιστατικών της αιτίας του 
αναγνωριζόμενου χρέους. ΜονΕφΛαρ 99/13, σ. 
313

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
Μετά τη συντέλεσή της τρίτος που αξιώνει 

κυριότητα σε απαλλοτριωμένο ακίνητο πρέπει να 
επικαλείται νόμιμο τρόπο κτήσης της σε χρόνο 
μετά την απαλλοτρίωση. ΤριμΕφΛαρ 477/13, σ. 
267

Επί καθορισμού αποζημίωσης λόγω απαλ-
λοτρίωσης ενεργητική νομιμοποίηση μόνο του 
υπόχρεου αυτής, του υπερού και του αξιούντος 
εμπράγματο δικαίωμα στο απαλλοτριούμενο. 
Μη αναγνώριση ως δικαιούχου αποζημίωσης του 
νομέα ή κατόχου. 
Για την αποζημίωση λαμβάνεται υπόψη η αξία 
του ακινήτου ως και η εκ της απαλλοτρίωσης δα-
πάνη του κυρίου, όχι όμως και η αξία της ασκού-
μενης επιχείρησης αλλά η εξ αυτής πρόσοδος. 
Μη αποκατάσταση διαφυγόντων κερδών λόγω 
παύσης της επιχείρησης. 
Παθητικά ανομιμοποίητη η αίτηση κατά αναδόχου 
του έργου. 
Η αποζημίωση εξ απώλειας προσόδου αγροτι-
κών ακινήτων βάσει του 25 ν. 2882/01 απαιτεί 
συντέλεση της απαλλοτρίωσης με καταβολή 
αποζημίωσης, και όχι με κατάληψη των απαλ-
λοτριωθέντων έστω με συναίνεση ιδιοκτητών. 
ΤριμΕφΛαρ 63/14, σ. 300

ΑΠΕΙΛΗ
Η απειλή κατά εργοδότη, ως λόγος απόλυσης 

συνδικαλιστή, απαιτεί ολοκληρωμένο αδίκημα και 
όχι απόπειρα. Τέλεσή της και αν δεν είναι παρών 
ο απειλούμενος, αρκεί να περιήλθε σε γνώση του 
και να του προκάλεσε τρόμο. Β/θμια ΕΠΣΣΛαρ 
1/14, σ. 419
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ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΠολΔικ)
Ανεπίτρεπτα αποδεικτικά μέσα ένορκες βε-

βαιώσεις υπερβαίνουσες τις 3 για κάθε διάδικη 
πλευρά. 
Μη αξιόπιστες βεβαιώσεις και διότι αποτελούν 
αντιγραφή κατά γράμμα της αγωγής. ΜονΕφΛαρ 
160/13, σ. 344

Στις εργατικές διαφορές λήψη υπόψη και 
ανυπόγραφης αίτησης για διενέργεια εργατικής 
διαφοράς. ΜονΕφΛαρ 33/14, σ. 369

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Μη αποζημίωση λόγω δυσμορφίας μη απο-

δεικνυόμενης ιατρικά, ο δε παθών υποβλήθη-
κε σε επεμβάσεις αποκατάστασης. ΤριμΕφΛαρ 
593/13, σ. 273

Νομιμοποίηση επί δικαστικού καθορισμού 
της αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης και ανα-
γνώρισης δικαιούχων. ΤριμΕφΛαρ 63/14, σ. 300

Μη υποκατάσταση ΙΚΑ στην αξίωση αποζη-
μίωσης του παθόντος, εφόσον δεν ανέλαβε τη 
δαπάνη ή δεν χορήγησε παροχή. 
Δαπάνη βελτιωμένης διατροφής δικαιολογούμενη 
από τον τραυματισμό παρά τη μη ύπαρξη ιατρι-
κής σύστασης. ΜονΕφΛαρ 4/13, σ. 307 

Επί πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης 
ιδιότητας πωληθέντος, σωρευτικά με την υπανα-
χώρηση και αποζημίωση για μη καλυπτόμενη πε-
ραιτέρω ζημία που απαιτεί πταίσμα του πωλητή. 
ΜονΕφΛαρ 120/13, σ. 315

Αποζημιωτική ευθύνη Δημοσίου από μη νόμι-
μες υλικές ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων 
του, τελούσες σε αιτιώδη συνάφεια με τη ζημία. 
ΔιοικΕφΛαρ 45/13, σ. 387

ΑΠΟΦΑΣΗ (Διοικ)
Ακυρότητα απόφασης συλλογικού οργάνου 

επί συμμετοχής μέλους με αποδεδειγμένα ιδιαί-
τερους δεσμούς ή φιλία ή έχθρα προς κρινόμενο. 
ΔιοικΕφΛαρ 87/13, σ. 393

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΠολΔικ)
Πρόταση ανάκλησης μη οριστικής απόφασης 

και με κλήση προς περαιτέρω συζήτηση εφόσον 
αυτή χωρεί παραδεκτά, διότι άλλως δεν υπάρχει 

νόμιμη στάση της δίκης κατά την οποία και μόνον 
μπορεί να γίνει ανάκληση. 
Μη οριστική η απόφαση που κηρύσσει απα-
ράδεκτη τη συζήτηση, έστω και εσφαλμένα. 
ΜονΕφΛαρ 39/14, σ. 373

Μη ακυρότητα της μετά 10 μέρες από τη συ-
ζήτηση εκδοθείσας απόφασης της Επιτροπής 
Προστασίας Συνδικαλιστών. Β/θμια ΕΠΣΣΛαρ 
1/14, σ. 419

ΑΡΓΙΑ (Διοικ)
Βλ. Αναστολή εκτέλεσης (Διοικ) 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΔιοικΔικ)
ΣτΕ επί διαφορών αμφισβήτησης της νομιμό-

τητας διοικ. πράξεων περί παραχώρησης δικαιω-
μάτων σε κοινόχρηστα πράγματα ως και των ανα-
κλήσεών τους. ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 15/13, σ. 402

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΠολΔικ)
Επί αντικειμενικής σώρευσης αγωγών εκ 

των οποίων η μία δεν είναι αποτιμητή σε χρήμα, 
εξέταση αρμοδιότητας αυτοτελώς ως προς κάθε 
σωρευόμενη αξίωση. 
Αρμοδιότητα ΠολΠρωτ επί αγωγής αναγνώρισης 
ακυρότητας δικαιοπραξιών. ΜονΕφΛαρ 160/13, 
σ. 344

ΜονΕφ επί εφέσεων ασκούμενων μετά το 
ν. 3994/11 κατά αποφάσεων των ΜονΠρωτ. 
ΜονΕφΛαρ 39/14, σ. 373

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Σύνταξη αναπηρίας από τον ΟΑΕΕ επί ανικα-

νότητας άσκησης του επαγγέλματος λόγω πάθη-
σης σε ποσοστό 67%. 
Τα αρμόδια διοικ. όργανα και τα διοικ. δικαστήρια 
δεσμεύονται από το ποσοστό της πάθησης των 
υγειονομικών επιτροπών, εκφέρουν όμως αιτι-
ολογημένη κρίση για την ανικανότητα εργασίας 
(ασφαλιστική αναπηρία) κατ’ εκτίμηση και της ηλι-
κίας, του είδους του επαγγέλματος, του τρόπου 
άσκησης και της δυνατότητας προσαρμογής σε 
παρεμφερές. ΔιοικΕφΛαρ 87/13, σ. 393
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ισχύς των δ/ξεων περί ερημοδικίας του ενά-

γοντος επί ερημοδικίας του εκκαλούντος και στη 
διαδικασία των ασφ. μέτρων. ΜονΕφΛαρ 23/14, 
σ. 353

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού που επιχεί-

ρησε ελιγμό για να κατέλθει από το πεζοδρόμιο 
χωρίς να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει ακίν-
δυνα και παρέσυρε εργάτη καθαριότητας Δήμου 
που έσυρε κάδο απορριμμάτων. ΤριμΕφΛαρ 
93/13, σ. 226

Υπαιτιότητα επί εκτροχιασμού επιβατικής 
αμαξοστοιχίας και σωματικής βλάβης επιβάτη. 
ΤριμΕφΛαρ 593/13, σ. 273

Υπαιτιότητα οδηγού περιπολικού που, βαί-
νοντας σε περιοχή απαγορευμένη για κίνηση 
οχημάτων, σημασμένη με ειδική διαγράμμιση 
με παράλληλες λοξές λωρίδες, δεν αντιλήφθηκε 
έγκαιρα τον πεζό. 
Συνυπαιτιότητα πεζού που επιχείρησε απρόσε-
κτα διάσχιση εθνικής οδού σε σημείο όπου δεν 
υπήρχε διάβαση. ΔιοικΕφΛαρ 45/13, σ. 387

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Βλ. Ένορκες βεβαιώσεις

ΔΑΝΕΙΟ
Αποδοχή συν/κών όχι χάριν καταβολής 

αλλά προς ασφάλεια απαίτησης εκ δανείου. 
ΜονΕφΛαρ 126/13, σ. 325

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ
Βλ. Εργασία 

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ (ΠολΔικ)
Το δεδικασμένο της διαπλαστικής απόφα-

σης διαζυγίου δεν καλύπτει την υπαιτιότητα. 
ΤριμΕφΛαρ 267/13, σ. 231

Μη δεδικασμένο εκ προηγούμενης απόφα-
σης που αναγνώρισε την ισχύ ΣΣΕ προσωπικού 
συνεταιριστικών οργανώσεων σε διαφορετικούς 
χρόνους και υπό διαφορετικό νομικό καθεστώς 
της εργοδότριας. ΤριμΕφΛαρ 472/13, σ. 259

ΔΕΝΤΡΑ
Βλ. Επιφάνεια, Κυριότητα 

ΔΗΜΟΙ
Βλ. Κοινόχρηστα πράγματα, ΟΤΑ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Αίτηση αναδόχου έργου διαχείρισης νο-

σοκομειακών αποβλήτων για αναστολή εκτέ-
λεσης απόφασης του ΔΣ νοσοκομείου περί 
έκπτωσής του και κατάπτωσης της εγγυητικής 
επιστολής. Αναστολή μόνο ως προς την έκ-
πτωση. ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 45/13, σ. 410

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Βλ. Δημόσια έργα

ΔΗΜΟΣΙΟ
Επί δικών του ΚΕΔΕ το Δημόσιο εκπροσωπεί 

ο Διευθυντής του δημόσιου ταμείου, αναγκαία δε  
σωρευτική επίδοση δικογράφων σε αυτόν (κατά 
του οποίου στρέφεται) αλλά και στον Υπουργό 
Οικονομικών. 
Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης σε 30 μέρες 
από την επίδοση της πρόσκλησης του επί του 
πλειστηριασμού υπαλλήλου, που έχει για το 
Δημόσιο χαρακτήρα δικογράφου. ΤριμΕφΛαρ 
223/13, σ. 229

Κύρια παρέμβασή του επί αγωγής αναγνώ-
ρισης της κυριότητας και διόρθωσης ανακρι-
βούς κτηματολογικής εγγραφής κατά του ΟΚΧΕ. 
ΤριμΕφΛαρ 334/13, σ. 235

Αποζημιωτική ευθύνη του από μη νόμιμες 
υλικές ενέργειες ή παραλείψεις οργάνων του, 
όπως επί παράσυρσης πεζού εξ υπαιτιότητας 
οδηγού περιπολικού. ΔιοικΕφΛαρ 45/13, σ. 387
Βλ. και Δημόσια έργα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠολΔικ)
Επί εκδίκασης υπόθεσης με εσφαλμένη δια-

δικασία, το Εφετείο εξαφανίζει την εκκαλουμένη 
και δικάζει με την προσήκουσα. 
Εφόσον η αγωγή δεν βασίζεται αποκλειστικά σε 
σύμβαση μεσιτείας αλλά σε σύμβαση με χαρα-
κτηριστικά άμεσης αντιπροσωπείας, μεσιτείας και 
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εντολής, προσήκουσα η τακτική διαδικασία και 
όχι η ειδική των 678 επ. ΚΠολΔ. 
Παραδεκτός πρόσθετος λόγος έφεσης μη συνε-
χόμενος με τους λόγους της έφεσης, αν αφορά 
θέμα ερευνώμενο αυτεπάγγελτα, όπως η διαδι-
κασία. ΤριμΕφΛαρ 440/13, σ. 250

ΔΙΑΔΙΚΟΙ
Η λύση και θέση σε εκκαθάριση του ν.π. δεν 

επάγεται έλλειψη της ικανότητας να είναι διάδι-
κος. ΤριμΕφΛαρ 70/14, σ. 305

Το νοσοκομείο συνιστά αυτοτελές νπδδ νο-
μιμοποιούμενο παθητικά. ΔιοικΕφΛαρ 393/13, σ. 
398

ΔΙΑΖΥΓΙΟ
Αντικειμενικός κλονισμός γάμου χωρίς ανά-

γκη υπαιτιότητας, τεκμαιρόμενος αμάχητα επί 
2ετούς διάστασης, το δε δεδικασμένο της δια-
πλαστικής απόφασης δεν εκτείνεται σε ζητήματα 
υπαιτιότητας. ΤριμΕφΛαρ 267/13, σ. 231

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Υποχρεωτική διαιτησία αθλητικών επιτρο-

πών επίλυσης οικονομικών διαφορών σε δια-
φορές εκ σύμβασης επαγγελματιών αθλητών με 
αθλητικές ΑΕ, ελλείψει άλλης ρητής συμφωνίας. 
ΤριμΕφΛαρ 52/14, σ. 296

ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΗΣ
Επί θανάτου απλού ομοδίκου βίαιη διακοπή 

μόνον ως προς αυτόν. ΤριμΕφΛαρ 477/13, σ. 267
Η λύση και θέση σε εκκαθάριση του ν.π. δεν 

θεμελιώνει λόγο διακοπής δίκης. ΤριμΕφΛαρ 
70/14, σ. 305

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προβολή λόγων ανακοπής κατά δ/γής με 

κύριο ή πρόσθετο δικόγραφο. Απαράδεκτοι νέοι 
λόγοι προτεινόμενοι με άλλο τρόπο, έστω και 
αν συντρέχουν οι όροι των 269 και 527 ΚΠολΔ. 
ΤριμΕφΛαρ 328/13, σ. 234

Η δ/γή πληρωμής για απαίτηση βάσει του νό-
μου περί επιταγής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως εκτελεστός τίτλος για απαγγελία προσωπικής 

κράτησης του εκδότη ακάλυπτης επιταγής εξ αδι-
κοπραξίας. ΤριμΕφΛαρ 447/13, σ. 257

Διακοπή παραγραφής με επίδοση της δ/γής. 
Αναστολή παραγραφής έως την έκδοση τελεσίδι-
κης απόφασης επί της ανακοπής, όχι μόνο όταν 
ακυρώνει τη δ/γή, αλλά και όταν απορρίπτει την 
ανακοπή. 
Κατάργηση δίκης με παραίτηση από το ασκηθέν 
με την ανακοπή κατά δ/γής δικαίωμα κατά το 297 
ΚΠολΔ και όχι με συμφωνία που δεν είναι ανί-
σχυρη αν εξ αυτής συνάγεται αποδοχή της ανα-
κοπτόμενης πράξης. ΤριμΕφΛαρ 511/13, σ. 270

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Καταχρηστική η αξίωση επί εθελούσιας αλλα-

γής επωνύμου τέκνου, που δείχνει πρόθεση μη 
ύπαρξης συναισθηματικού δεσμού με τον πατέρα 
και περιφρόνηση, όχι όμως επί προσφώνησης 
αυτού με το κύριο όνομα ή επί άρνησης επικοι-
νωνίας με αυτόν του ενήλικου τέκνου. ΜονΕφΛαρ 
129/13, σ. 328

ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Επί απαλλοτρίωσης μη αποκατάσταση δια-

φυγόντων κερδών λόγω παύσης της στο ακίνητο 
επιχείρησης. ΤριμΕφΛαρ 63/14, σ. 300

ΔΙΚΑΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΡΩΜΑΪΚΟ
Επί έκτακτης χρησικτησίας αρξάμενης υπό το 

προϊσχύσαν δίκαιο, αναγκαία καλή πίστη για τον 
μέχρι την έναρξη του ΑΚ χρόνο. 
Κατά το ΒΡΔ δυνατή η επιφάνεια, ήτοι εμπράγ-
ματο δικαίωμα επί οικοδομής ή δέντρων σε ξένο 
ακίνητο με εξουσία σχεδόν ανάλογη αυτής του 
ιδιοκτήτη. ΜονΕφΛαρ 134/13, σ. 329

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (ΠολΔικ)
Μη δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί 

οικονομικών διαφορών από σύμβαση επαγγελ-
ματία ποδοσφαιριστή με ΠΑΕ, καθόσον κατά το 
ν. 2725/99, ελλείψει άλλης ρητής συμφωνίας, 
υπάγονται σε υποχρεωτική διαιτησία επιτροπών 
επίλυσης οικονομικών διαφορών. ΤριμΕφΛαρ 
52/14, σ. 296
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Τα έξοδα μετάβασης του δικηγόρου σε άλλη 

πόλη για έρευνα σε Υποθηκοφυλακείο λαμβάνο-
νται υπόψη κατά τον καθορισμό της δικ. δαπάνης 
στη δίκη προς κτήση εκτελεστού τίτλου και δεν 
αφορούν την εκτέλεση. ΤριμΕφΛαρ 223/13, σ. 
229

ΔΙΚΗ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Διοικ)
Επί δικών του ΚΕΔΕ αναγκαία σωρευτική 

επίδοση δικογράφων στο Διευθυντή του δημόσι-
ου ταμείου (κατά του οποίου στρέφεται) αλλά και 
στον Υπουργό Οικονομικών, άλλως απαράδεκτο 
της επίδοσης, ενώ στις άλλες δίκες ακυρότητα. 
ΤριμΕφΛαρ 223/13, σ. 229

Ακυρότητα απόφασης συλλογικού οργάνου 
επί συμμετοχής μέλους με ιδιαίτερους δεσμούς ή 
φιλία ή έχθρα προς τον κρινόμενο. ΔιοικΕφΛαρ 
87/13, σ. 393

Το νοσοκομείο είναι νπδδ νομιμοποιούμενο 
παθητικά. ΔιοικΕφΛαρ 393/13, σ. 398

Εκτελεστές οι πράξεις της Διοίκησης περί πα-
ραχώρησης δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα πράγ-
ματα, οι δε εξ αυτών διαφορές υπάγονται στο 
ΣτΕ. ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 15/13, σ. 402

Μη εκτελεστή απόφαση Επιτροπής Πολεοδο-
μικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου περί έγκρισης 
της αιτιολογικής έκθεσης μηχανικού, αφού έχει 
ενσωματωθεί στην άδεια δόμησης. 
Μη πρόδηλη βασιμότητα λόγων ακύρωσης 
που απαιτούν ενδελεχή ερμηνεία του νόμου. 
ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 43/13, σ. 405

Προσωρινή δικαστική προστασία ως προς 
το ύψος των αποδοχών, επί αυτοδίκαιης θέσης 
σε αργία υπαλλήλου. ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 64/13, 
σ. 414

ΔΙΚΗ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ποιν)
Υπόνοιες μεροληψίας και εξαίρεση του δικα-

στικού προσώπου κατά τον ΚΠΔ (Μελ), σ. 213
Νόμιμη παράσταση πολιτικής αγωγής παθό-

ντος εφόσον στην απόδειξη συμβιβαστικής πλη-
ρωμής διατύπωσε επιφύλαξη για συγκεκριμένο 
ποσό ηθικής βλάβης. ΤριμΠλημΛαρ 487/14, σ. 
376

ΔΙΚΗ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Πολ)
Έννοια διαδικαστικών εγγράφων και δικο-

γράφων. ΤριμΕφΛαρ 223/13, σ. 229
Μη ακυρότητα εκ της μη ή εκπρόθεσμης 

επίδοσης αγωγής αν παρίσταται ο εναγόμενος, 
εκτός αν επικαλείται βλάβη μη αποκαθιστάμενη 
άλλως. ΤριμΕφΛαρ 272/13, σ. 233

Εφόσον η αγωγή βασίζεται σε σύμβαση με 
χαρακτηριστικά άμεσης αντιπροσωπείας, μεσιτεί-
ας και εντολής, προσήκουσα η τακτική διαδικασία 
και όχι η ειδική των 678 επ. ΚΠολΔ. ΤριμΕφΛαρ 
440/13, σ. 250

Ανεπίτρεπτη μετατροπή αγωγής με εφετήριο 
λόγο. ΤριμΕφΛαρ 447/13, σ. 257

Μη δεδικασμένο εκ προηγούμενης απόφα-
σης που αφορά διαφορετικό νομικό καθεστώς. 
ΤριμΕφΛαρ 472/13, σ. 259

Η συμβατική παραίτηση δεν επιφέρει κατάρ-
γηση δίκης αλλά δεν είναι ανίσχυρη αν εξ αυτής 
συνάγεται αποδοχή της προσβαλλόμενης πρά-
ξης. ΤριμΕφΛαρ 511/13, σ. 270

Εφαρμογή νέου νόμου μόνο σε σχέσεις δη-
μιουργούμενες μετά την ισχύ του. ΤριμΕφΛαρ 
52/14, σ. 296

Υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο στο 
Εφετείο και στις εργατικές διαφορές. 
Απαράδεκτη η συζήτηση, επί μη κατάθεσης 
γραμματίου υποχρεωτικής προκαταβολής εισφο-
ρών στο ΔικΣύλ. ΤριμΕφΛαρ 70/14, σ. 305

Μη αναγκαία πλέον η τήρηση προδικασίας 
για διεκδίκηση ακινήτων κατεχομένων από Δήμο. 
ΜονΕφΛαρ 134/13, σ. 329

Στην εκούσια δικαιοδοσία υποχρεωτικότητα 
προφορικής συζήτησης, διό  μη ευχέρεια δικη-
γόρων να παραστούν με δήλωση. ΜονΕφΛαρ 
147/13, σ. 343

Καθ’ ύλην αρμοδιότητα επί αντικειμενικής 
σώρευσης αγωγών εκ των οποίων η μία δεν είναι 
αποτιμητή σε χρήμα. ΜονΕφΛαρ 160/13, σ. 344

Πρόταση ανάκλησης μη οριστικής απόφα-
σης με κλήση προς περαιτέρω συζήτηση εφόσον 
αυτή χωρεί παραδεκτά. 
Μη οριστική η απόφαση που κηρύσσει απα-
ράδεκτη τη συζήτηση, έστω και εσφαλμένα. 
ΜονΕφΛαρ 39/14, σ. 373
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ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Τα έξοδα μετάβασης σε άλλη πόλη για έρευ-

να σε Υποθηκοφυλακείο λαμβάνονται υπόψη 
κατά τον καθορισμό της δικ. δαπάνης στη δίκη 
προς κτήση εκτελεστού τίτλου και δεν αφορούν 
την εκτέλεση. ΤριμΕφΛαρ 223/13, σ. 229

Απαράδεκτη η συζήτηση επί μη κατάθεσης 
γραμματίου υποχρεωτικής προκαταβολής εισφο-
ρών στο ΔικΣύλ. ΤριμΕφΛαρ 70/14, σ. 305

Προσδιορισμός ελάχιστης νόμιμης δικηγο-
ρικής αμοιβής από τον ΚωδΔικ κατ’ αποκοπή, ή 
ποσοστιαία επί του αποτιμητού σε χρήμα αντικει-
μένου της δίκης. 
Υποχρεωτική προκαταβολή στο ΔικΣύλ της ελά-
χιστης κατ’ αποκοπή αμοιβής. Η περί αμοιβών 
ΥΑ αναφέρεται στις προεισπραττόμενες, οι δε 
κατά ΚωδΔικ ποσοστιαίες ισχύουν εφόσον είναι 
ανώτερες του ποσού της ΥΑ. Επί υποθέσεων με 
αίτημα μόνο διαπλαστικό - ακυρωτικό διοικητικής 
ή δικαστικής ή εξώδικης πράξης, κατ’ αποκοπήν 
αμοιβή. ΜονΕφΛαρ 30/14, σ. 364

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Η πρόσκληση του επί του πλειστηριασμού 

υπαλλήλου στους δανειστές για να λάβουν γνώ-
ση του πίνακα κατάταξης έχει για το Δημόσιο χα-
ρακτήρα δικογράφου. ΤριμΕφΛαρ 223/13, σ. 229

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Ακυρότητα απόφασης συλλογικού οργάνου 

επί συμμετοχής μέλους με αποδεδειγμένα ιδιαί-
τερους δεσμούς ή φιλία ή έχθρα προς κρινόμενο. 
ΔιοικΕφΛαρ 87/13, σ. 393

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Βλ. Εκτελεστές πράξεις 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Βλ. Δημόσια έργα, Δίκη - Δικονομία (Διοικ), ΟΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ
Ο ισχυρισμός περί μη λήψης υπόψη υπεύθυ-

νης δήλωσης διότι δεν φέρει βέβαιη χρονολογία 
και δεν είναι γνωστό από ποίον και υπό ποίες 
συνθήκες υπογράφηκε, δεν συνιστά ειδική αμ-

φισβήτηση της γνησιότητας, αλλά αναγνώριση. 
ΜονΕφΛαρ 160/13, σ. 344

 Στις εργατικές διαφορές λήψη υπόψη ανυπό-
γραφης αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφο-
ράς. ΜονΕφΛαρ 33/14, σ. 369

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Βλ. Αναστολή εκτέλεσης (Διοικ), Δημόσια έργα

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Αστ - Εμπ)
Μη ανάγκη εκκαθάρισης λυθείσας αφανούς 

εταιρίας, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία 
ή το δικαστήριο την κρίνει αναγκαία. ΤριμΕφΛαρ 
50/14, σ. 291 

Η λόγω λύσης εκκαθάριση του ν.π. δεν επά-
γεται έλλειψη ικανότητας να είναι διάδικος ούτε 
διακοπή δίκης, αφού εξακολουθεί υφιστάμενο για 
τις ανάγκες της εκπροσωπούμενο από τους εκκα-
θαριστές. ΤριμΕφΛαρ 70/14, σ. 305

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Υποχρεωτική η προφορική συζήτηση, διό μη 

ευχέρεια δικηγόρων να προκαταθέσουν δήλωση 
ότι δεν θα παραστούν κατά την εκφώνηση. 
Επί έφεσης αν ο διάδικος κατέθεσε προτάσεις και 
δεν εμφανίσθηκε δικάζεται ερήμην, ενώ αν δεν 
εμφανιστεί κανένας διάδικος η συζήτηση ματαιώ-
νεται. ΜονΕφΛαρ 147/13, σ. 343

ΕΚΤΕΛΕΣΗ (Διοικ)
Επί δικών του ΚΕΔΕ αναγκαία, με ποινή 

απαραδέκτου, η σωρευτική επίδοση δικογράφων 
στον καθού στρέφεται Δ/ντή του δημόσιου ταμεί-
ου αλλά και στον Υπουργό Οικονομικών. 
Ανακοπή Δημοσίου κατά πίνακα κατάταξης σε 30 
μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης του επί 
του πλειστηριασμού υπαλλήλου στους δανειστές. 
ΤριμΕφΛαρ 223/13, σ. 229

ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠολΔικ)
Τα έξοδα μετάβασης του δικηγόρου σε άλλη 

πόλη για έρευνα σε Υποθηκοφυλακείο λαμβάνο-
νται υπόψη κατά τον καθορισμό της δικ. δαπάνης 
στη διαγνωστική δίκη και δεν αφορούν την εκτέ-
λεση. ΤριμΕφΛαρ 223/13, σ. 229
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Αοριστία αναγγελίας επί ελλιπούς περιγρα-
φής απαίτησης και προνομίου, επαρκής όμως η 
μνεία δικ. απόφασης ή δ/γής πληρωμής με ισχύ 
δεδικασμένου. ΜονΕφΛαρ 99/13, σ. 313

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Διοικ)
Περί παραχώρησης δικαιωμάτων σε κοινό-

χρηστα πράγματα χωρίς μεταβολή του χαρακτή-
ρα τους. ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 15/13, σ. 402

Μη εκτελεστή απόφαση της Επιτροπής Πο-
λεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου περί 
έγκρισης της αιτιολογικής έκθεσης μηχανικού. 
ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 43/13, σ. 405

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ (ΠολΔικ)
Επί συνεκδίκασης αντίθετων αγωγών δια-

ζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού από λόγο που 
αφορά στο πρόσωπο του άλλου συζύγου η μία 
και λόγω 2ετούς διάστασης η άλλη, αν μία εξ αυ-
τών γίνει δεκτή και η άλλη απορριφθεί, ο διάδικος 
του οποίου η (αντ)αγωγή απορρίφθηκε δεν έχει 
έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση για να απορ-
ριφθεί η (αντ)αγωγή του αντιδίκου και να γίνει δε-
κτή η δική του. ΤριμΕφΛαρ 267/13, σ. 231

Τρίτου να ζητήσει αναγνώριση ακυρότητας 
συμβολαίου καταρτισθέντος μεταξύ άλλων, επί 
αβεβαιότητας της σχέσης εκ της οποίας δημιουρ-
γείται για τα συμφέροντά του κίνδυνος, άμεσος 
και επικείμενος ή εξαρτώμενος από συνδρομή 
και  μέλλοντος περιστατικού. ΤριμΕφΛαρ 477/13, 
σ. 267

Συνδικαλιστικού Β/θμιου οργάνου να παρέμ-
βει υπέρ εργαζομένου. Β/θμια ΕΠΣΣΛαρ 1/14, σ. 
419

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Ανεπίτρεπτες οι υπερβαίνουσες τις 3 για κάθε 

διάδικη πλευρά. 
Μη αξιόπιστες και διότι αποτελούν αντιγραφή 
κατά γράμμα της αγωγής. ΜονΕφΛαρ 160/13, σ. 
344

ΕΝΟΧΗ (Αστ)
Εξ αιτιώδους και αναιτιώδους αναγνώρισης 

χρέους. ΜονΕφΛαρ 99/13, σ. 313

ΕΝΤΟΛΗ
Εφόσον η αγωγή βασίζεται σε σύμβαση με 

χαρακτηριστικά άμεσης αντιπροσωπείας, μεσιτεί-
ας και εντολής, προσήκουσα η τακτική διαδικασία 
και όχι η ειδική των 678 επ. ΚΠολΔ. ΤριμΕφΛαρ 
440/13, σ. 250

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ (ΠοινΔικ)
Υπόνοιες μεροληψίας και εξαίρεση του δικα-

στικού προσώπου κατά τον ΚΠΔ (Μελ), σ. 213

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επί αναίρεσης απόφασης απορρίψασας έφε-
ση και παραπομπής για περαιτέρω εκδίκαση, αν 
έχει γίνει εκτέλεση της πρωτόδικης επαναφορά 
των πραγμάτων μόνο από το δικαστήριο της πα-
ραπομπής. ΤριμΕφΛαρ 472/13, σ. 259

ΕΠΙΔΟΣΗ 
Βλ. Δημόσιο, Δίκη - Δικονομία (Διοικ), Εκτέλεση 
(Διοικ) 

ΕΠΙΤΑΓΗ
Η δ/γή πληρωμής για απαίτηση βάσει του 

νόμου περί επιταγής (αναγωγή και αξιώσεις κο-
μιστή) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκτελε-
στός τίτλος για απαγγελία προσωπικής κράτησης 
του εκδότη ακάλυπτης επιταγής εξ αδικοπραξίας. 
ΤριμΕφΛαρ 447/13, σ. 257

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Κατά το ΒΡΔ δυνατή η επιφάνεια, ήτοι εμπράγ-

ματο δικαίωμα επί οικοπέδου ή δέντρων σε ξένο 
ακίνητο με εξουσία σχεδόν ανάλογη αυτής του ιδι-
οκτήτη. Δικαίωμα του κυρίου του εδάφους, ως και 
του εμφυτευτή ή επιφανειούχου να ζητήσει εξαγο-
ρά των δικαιωμάτων του άλλου με καταβολή της 
αξίας τους. ΜονΕφΛαρ 134/13, σ. 329

ΕΡΓΑΣΙΑ
Υπερίσχυση των όρων ατομικών συμβάσεων 

εργασίας έναντι των δυσμενέστερων των ΣΣΕ. 
Επί μεταβολής του προσώπου εργοδότη, αν δια-
τηρείται η ταυτότητα της επιχείρησης, αυτοδίκαιη 
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υποκατάσταση του νέου στις εργασιακές σχέσεις. 
Εφόσον, λόγω μεταβολής του ιδιοκτησιακού κα-
θεστώτος της εργοδότριας, επήλθε εκ του νόμου 
απώλεια του χαρακτήρα της ως συνεταιριστικής 
εταιρίας, υπαγωγή των υπαλλήλων της σε διαφο-
ρετική ΣΣΕ. ΤριμΕφΛαρ 472/13, σ. 259

Καταχρηστική η υπό μισθωτού αξίωση μι-
σθών υπερημερίας λόγω άκυρης καταγγελίας της 
σύμβασης, αν παραμένει επί μακρόν δόλια και 
κακόβουλα  άνεργος. ΤριμΕφΛαρ 10/14, σ. 281

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου αν η 
διάρκεια υπαγορεύεται από το σκοπό, τη φύση 
της ή τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επι-
χείρησης. 
Δικαιολογημένος ο καθορισμός ορισμένου χρό-
νου ενόψει των συνθηκών λειτουργίας ζαχαρο-
πλαστείου. ΤριμΕφΛαρ 21/14, σ. 283

Οικονομικές διαφορές εκ σύμβασης επαγγελ-
ματιών αθλητών με αθλητικές ΑΕ, ελλείψει άλλης 
ρητής συμφωνίας, υπάγονται σε υποχρεωτική 
διαιτησία επιτροπών επίλυσης οικονομικών δια-
φορών. ΤριμΕφΛαρ 52/14, σ. 296

Η διάκριση μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλή-
λου εξαρτάται από το είδος της εργασίας και όχι 
από το συμβατικό χαρακτηρισμό ή τον τρόπο 
αμοιβής. Κριτήριο η κύρια και όχι η ευκαιριακή και 
κατ’ εναλλαγή με άλλους απασχόληση. 
Υπάλληλος ο κατά κύρια εργασία διυλιστής πινά-
κων οινοπνεύματος. 
Η δευτερεύουσα απασχόληση ως βοηθός χειρι-
στή κλαρκ δεν αρκεί για να προσδώσει την ιδιότη-
τα υπαλλήλου. ΜονΕφΛαρ 88/13, σ. 311

Ορισμένου χρόνου οι συμβάσεις επιδοτούμε-
νης πρόσληψης υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα 
βάσει προγράμματος ΟΑΕΔ (stage), επ’ αυτών 
δε μη δυνατή εφαρμογή του 676 ΑΚ (καταγγελία 
σύμβασης εμπιστευτικών εργασιών). 
Συμβάσεις μαθητείας για κτήση εργασιακής 
εμπειρίας. 
Κατά το πδ 164/04 μετατροπή υπό όρους σε αο-
ρίστου χρόνου συμβάσεων καταρτισθεισών πριν 
την ισχύ του. 
Μετά την αναθεώρηση του 103 Συντ, μη δυνατό-
τητα εργοδότη να συνάψει συμβάσεις αορίστου 
χρόνου δίχως τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. 

Κρίση ότι οι ένδικες είναι έγκυρες συμβάσεις μα-
θητείας λυθείσες μετά το πέρας του προγράμμα-
τος. ΜονΕφΛαρ 22/14, σ. 347

Εγκυρότητα σύμβασης μεταξύ εργοδότη, 
μισθωτού και τρίτου για δανεισμό μισθωτού για 
ορισμένο χρόνο σε άλλον εργοδότη. Μη παύση 
της σχέσης με τον αρχικό εργοδότη. Η κατά το 
δανεισμό βελτίωση της οικονομικής θέσης του 
μισθωτού αφορά τις σχέσεις με το νέο εργοδότη. 
Υποχρεώσεις αρχικού και νέου εργοδότη. 
Έννοια διευθυνόντων υπαλλήλων. Μη εφαρμογή 
επ’ αυτών της νομοθεσίας για χρονικά όρια εργα-
σίας. Προσδιορισμός διευθυντικής θέσης όχι από 
τον τίτλο αλλά τη φύση και είδος των υπηρεσιών. 
ΜονΕφΛαρ 33/14, σ. 369

Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας 
μέλους διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης 
κατά τη θητεία και ένα έτος μετά τη λήξη, εκτός αν 
υπάρχει ένας εκ των περιοριστικών λόγων του 14 
παρ. 10 του ν. 1264/82.
Καταχρηστική επίκληση προστασίας αν η συ-
μπεριφορά του στελέχους υπερβαίνει τη συν-
δικαλιστική δράση και συνιστά ποινικό αδίκημα 
κατά του εργοδότη και του νόμιμου ή ορισθέντος 
εκπροσώπου του ή κακόβουλη παράβαση θε-
μελιωδών υποχρεώσεών του. Κρίση καταχρη-
στικότητας ή μη από τα πολιτικά δικαστήρια και 
όχι την Επιτροπή συνδικαλιστικών στελεχών που 
αποφασίζει μόνο για την ύπαρξη νόμιμου λόγου 
απόλυσης.
Μη στοιχειοθέτηση του 14 παρ. 10 επί απόπει-
ρας απειλής, καθώς αυτό απαιτεί ολοκληρωμένη 
μορφή αδικήματος. Β/θμια ΕΠΣΣΛαρ 1/14, σ. 419

ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ
Στην εκούσια δικαιοδοσία επί συζήτησης έφε-

σης αν ο διάδικος κατέθεσε προτάσεις και δεν 
παρουσιάσθηκε δικάζεται ερήμην. ΜονΕφΛαρ 
147/13, σ. 343

Ισχύς δ/ξεων περί ερημοδικίας ενάγοντος και 
επί ερημοδικίας εκκαλούντος στη διαδικασία των 
ασφ. μέτρων. ΜονΕφΛαρ 23/14, σ. 353

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ  
Βλ. Αθλητισμός, Εργασία
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
Η αφανής εταιρία συνιστάται άτυπα, δεν δια-

θέτει νομική προσωπικότητα και περιουσία, αλλά 
υφίσταται μεταξύ των εταίρων ως ενοχική σχέση 
διεπόμενη από τις συμφωνίες των εταίρων, άλ-
λως ανάλογη εφαρμογή των οικείων δ/ξεων ΑΚ 
καθό συμβιβάζονται με τη φύση της. Άτυπη λύση 
της για τους ίδιους λόγους όπως στην αστική εται-
ρία, μετά την οποία ο αφανής εταίρος δικαιούται 
απόδοση της εισφοράς του από τον εμφανή, χω-
ρίς ανάγκη εκκαθάρισης εκτός αν υπάρχει αντίθε-
τη συμφωνία ή το δικαστήριο την κρίνει αναγκαία. 
Μη συμψηφιστέα τα κέρδη της επιχείρησης με 
την αξίωση απόδοσης των εισφορών ακέραιων. 
ΤριμΕφΛαρ 50/14, σ. 291 

ΕΦΕΣΗ (ΔιοικΔικ)
Διαπλαστικό το αντικείμενο έφεσης στο 

ΕλΣυν. ΜονΕφΛαρ 30/14, σ. 364

ΕΦΕΣΗ (ΠολΔικ)
Επί έφεσης για την υπαιτιότητα εξ αδικοπρα-

ξίας επιτρεπτή αντέφεση για τη ζημία. 
Απεύθυνση αντέφεσης κατά του εκκαλούντος και 
όχι κατά μη ασκήσαντος έφεση απλού ομοδίκου 
του εφεσίβλητου. ΤριμΕφΛαρ 188/13, σ. 228

Επί συνεκδίκασης αντίθετων αγωγών δια-
ζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού από λόγο που 
αφορά στο πρόσωπο του άλλου συζύγου η μία 
και λόγω 2ετούς διάστασης η άλλη, αν μία εξ αυ-
τών γίνει δεκτή και η άλλη απορριφθεί, ο διάδικος 
του οποίου η (αντ)αγωγή απορρίφθηκε δεν έχει 
έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση για να απορ-
ριφθεί η (αντ)αγωγή του αντιδίκου και να γίνει δε-
κτή η δική του. ΤριμΕφΛαρ 267/13, σ. 231

Μη προβολή το πρώτον στο Εφετείο από 
τον παραστάντα πρωτοδίκως της ακυρότητας 
εκ της εκπρόθεσμης ή μη επίδοσης της αγωγής. 
ΤριμΕφΛαρ 272/13, σ. 233

Επί άσκησης ενδίκου μέσου από αναγκαίο 
ομόδικο πρέπει να καλούνται και οι λοιποί στη 
συζήτηση, με ποινή απαραδέκτου αυτής ως προς 
όλους τους διαδίκους . ΤριμΕφΛαρ 334/13, σ. 235

Επί εκδίκασης της υπόθεσης με εσφαλμένη 
διαδικασία, το Εφετείο εξαφανίζει την εκκαλουμέ-

νη και δικάζει με την προσήκουσα. 
Παραδεκτός πρόσθετος λόγος έφεσης μη συνε-
χόμενος με τους λόγους της έφεσης, αν αφορά 
θέμα ερευνώμενο αυτεπάγγελτα, όπως η διαδι-
κασία. ΤριμΕφΛαρ 440/13, σ. 250

Ανεπίτρεπτη μετατροπή της αγωγικής βάσης 
με την έφεση. ΤριμΕφΛαρ 447/13, σ. 257

Επί αναίρεσης απόφασης απορρίψασας έφε-
ση και παραπομπής για περαιτέρω εκδίκαση, αν 
έχει γίνει εκτέλεση της πρωτόδικης, επαναφορά 
των πραγμάτων διατάσσεται μόνο από το δικα-
στήριο της παραπομπής. ΤριμΕφΛαρ 472/13, σ. 
259

Άσκηση έφεσης κατά απόφασης που παρέ-
πεμψε υπόθεση από το ΜονΠρωτ στο αρμόδιο 
ΠολΠρωτ και παράλληλα κλήση στο Πολυμελές 
προς συζήτηση της παραπεμφθείσας υπόθεσης, 
στο οποίο παρέστη η εκκαλούσα χωρίς αντιρ-
ρήσεις ως προς την αρμοδιότητα. Αβασιμότητα 
έφεσης ενόψει του ότι η υπό της εκκαλούσας 
εισαγωγή της υπόθεσης και η παράστασή της 
στο δικαστήριο της παραπομπής (που εξέδωσε 
απόφαση επί της ουσίας), υποδηλώνει αποδοχή 
της εκκαλουμένης. Άνευ επιρροής το ότι κατά της 
απόφασης του δικαστηρίου της παραπομπής η 
εκκαλούσα άσκησε έφεση για την ουσία και εκ-
δόθηκε απόφαση του Εφετείου που ανέβαλε τη 
συζήτηση μέχρι την έκδοση απόφασης επί της 
ένδικης έφεσης κατά της παραπεμπτικής απόφα-
σης. ΤριμΕφΛαρ 473/13, σ. 266

Επί παραδεκτής έφεσης ερημοδικασθέντος 
εξαφάνιση εκκαλουμένης, διό απόρριψη ως άνευ 
αντικειμένου της αντίθετης έφεσης του αντιδίκου. 
ΤριμΕφΛαρ 4/14, σ. 280

Υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο στο 
Εφετείο και στις εργατικές διαφορές. ΤριμΕφΛαρ 
70/14, σ. 305

Επί έφεσης Ναού αναγκαία απόφαση του 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου, ερευνώμενη αυτε-
πάγγελτα. ΜονΕφΛαρ 134/13, σ. 329

Επί έφεσης στην εκούσια δικαιοδοσία αν ο 
διάδικος κατέθεσε προτάσεις και δεν παρουσι-
άσθηκε δικάζεται ερήμην, ενώ αν δεν εμφανι-
στεί κανείς διάδικος η συζήτηση ματαιώνεται. 
ΜονΕφΛαρ 147/13, σ. 343
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Μη νόμιμη επίκληση ένορκης βεβαίωσης αν 
στις δευτεροβάθμιες προτάσεις περιέχεται μόνο 
γενική αναφορά των προσκομισθέντων πρωτοδί-
κως εγγράφων, χωρίς μνεία αυτής με παραπο-
μπή σε συγκεκριμένο μέρος των επανυποβαλ-
λόμενων πρωτόδικων προτάσεων. ΜονΕφΛαρ 
160/13, σ. 344

Επί ερημοδικίας εκκαλούντος εφαρμογή των 
δ/ξεων περί ερημοδικίας του ενάγοντος και στη 
διαδικασία των ασφ. μέτρων. ΜονΕφΛαρ 23/14, 
σ. 353

Αρμοδιότητα ΜονΕφ επί εφέσεων ασκουμέ-
νων μετά το ν. 3994/11 κατά αποφάσεων των 
ΜονΠρωτ. ΜονΕφΛαρ 39/14, σ. 373

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Νόμιμη η παράσταση πολιτικής αγωγής πα-

θόντος εφόσον στην απόδειξη συμβιβαστικής 
πληρωμής διατύπωσε ρητή επιφύλαξη για συ-
γκεκριμένο ποσό ηθικής βλάβης. ΤριμΠλημΛαρ 
487/14, σ. 376

ΙΚΑ
Μη υποκατάστασή του στην αξίωση αποζημί-

ωσης του παθόντος αν δεν ανέλαβε τη δαπάνη ή 
δεν χορήγησε παροχή. ΜονΕφΛαρ 4/13, σ. 307 

ΚΑΝΤΙΝΑ
Βλ. Πώληση 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Βλ. Εργασία, Εταιρίες προσωπικές, Μίσθωση

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ
Επί άρνησης εκμισθωτή προς παροχή εξου-

σιοδότησης για εγκατάσταση υποσταθμού της 
ΔΕΗ στο μίσθιο λατομείο. ΜονΕφΛαρ 27/14, σ. 
354

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ (ΠολΔικ)
Με παραίτηση μόνο κατά το 297 ΚΠολΔ και 

όχι συμβατικά. ΤριμΕφΛαρ 511/13, σ. 270

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Καταχρηστική αγωγή κυριότητας απαλλοτρι-

ωθεισών εκτάσεων αντιβαίνουσα σε προγενέστε-
ρη συμπεριφορά των εναγόντων, που έπεισε το 
Δήμο να επεκτείνει και τροποποιήσει το ρυμοτο-
μικό σχέδιο στις επίδικες περιοχές προς όφελός 
τους. ΤριμΕφΛαρ 417/13, σ. 239

Καταχρηστική η υπό μισθωτού αξίωση μι-
σθών υπερημερίας λόγω άκυρης καταγγελίας, 
αν παραμένει επί μακρόν δόλια και κακόβουλα 
άνεργος, όπως όταν ο ενάγων, έχοντας γνώση 
και υποδομή, μπορούσε να εργαστεί στο σιδη-
ρουργείο που διατηρούσε και να αποκερδαίνει 
ποσά ίσα με το μισθό. ΤριμΕφΛαρ 10/14, σ. 281

Μη εφαρμογή  281 ΑΚ όταν ο διάδικος αρ-
νείται την ύπαρξη δικαιώματος του αντιδίκου. 
ΜονΕφΛαρ 120/13, σ. 315

Καταχρηστική αγωγή διατροφής επί εθε-
λούσιας αλλαγής επωνύμου τέκνου, που δείχνει 
πρόθεση μη ύπαρξης συναισθηματικού δεσμού 
με τον πατέρα και περιφρόνηση, όχι όμως επί 
προσφώνησης αυτού με το κύριο όνομα ή επί 
άρνησης επικοινωνίας με αυτόν του ενήλικου τέ-
κνου. ΜονΕφΛαρ 129/13, σ. 328 

Καταχρηστική επίκληση προστασίας συν-
δικαλιστικού στελέχους αν η συμπεριφορά του 
υπερβαίνει τη συνδικαλιστική δράση και συνιστά 
ποινικό αδίκημα κατά του εργοδότη ή του νόμι-
μου ή ορισθέντος εκπροσώπου του ή κακόβουλη 
παράβαση θεμελιωδών υποχρεώσεων. Β/θμια 
ΕΠΣΣΛαρ 1/14, σ. 419

ΚΛΑΡΚ
Βλ. Εργασία

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Αμάχητο τεκμήριο παραίτησης των ιδιοκτη-

τών από την κυριότητα εκτάσεών τους, που καθο-
ρίσθηκαν ως κοινόχρηστες με σχέδιο ρυμοτομίας 
συνοικισμού εγκριθέν ή τροποποιηθέν μέχρι την 
έναρξη του ν.δ. 690/48 με επίσπευση ή αποδοχή 
των ιδιοκτητών. ΤριμΕφΛαρ 417/13, σ. 239

Τρόποι καθιέρωσης πράγματος ως εκτός συ-
ναλλαγής. 
Εκτός συναλλαγής τα νεκροταφεία. ΜονΕφΛαρ 
134/13, σ. 329

Διακριτική ευχέρεια Διοίκησης να εκμισθώ-
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νει ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης σε κοινόχρηστο 
πράγμα χωρίς μεταβολή του χαρακτήρα του. 
ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 15/13, σ. 402

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αγωγή καταβολής της αναλογούσας στη 

μερίδα του ενάγοντος ωφέλειας του συγκυρίου 
εναγομένου από την αποκλειστική χρήση κοινών 
ακινήτων. ΤριμΕφΛαρ 22/14, σ. 286

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Επί αγωγής αναγνώρισης της κυριότητας και 

διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγρα-
φής κατά του ΟΚΧΕ, αναγκαστική ομοδικία αυ-
τού με το κυρίως παρεμβάν Δημόσιο. ΤριμΕφΛαρ 
334/13, σ. 235

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
Αμάχητο τεκμήριο παραίτησης των ιδιοκτη-

τών από την κυριότητα εκτάσεών τους, που καθο-
ρίσθηκαν ως κοινόχρηστες με σχέδιο ρυμοτομίας 
συνοικισμού εγκριθέν ή τροποποιηθέν μέχρι την 
έναρξη του ν.δ. 690/48 με επίσπευση ή αποδοχή 
των ιδιοκτητών έστω και σιωπηρά. ΤριμΕφΛαρ 
417/13, σ. 239

Μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης τρί-
τος που αξιώνει κυριότητα σε απαλλοτριωμένο 
ακίνητο πρέπει να επικαλείται νόμιμο τρόπο 
κτήσης της σε χρόνο μετά την απαλλοτρίωση. 
ΤριμΕφΛαρ 477/13, σ. 267

Σύσταση εκ του ν. 3800/57 κυριότητας του 
Ναού επί ακινήτου στο οποίο είχε από την Τουρ-
κοκρατία νομή ή κατοχή, μη εξαρτώμενη από 
συμβολαιογραφική συναίνεση του φερόμενου κυ-
ρίου που έχει απλά επιβεβαιωτικό χαρακτήρα της 
αναδρομικά κτηθείσας κυριότητας. 
Εμπράγματο δικαίωμα επιφάνειας κατά το ΒΡΔ. 
ΜονΕφΛαρ 134/13, σ. 329
Βλ. και Απαλλοτρίωση, Επιφάνεια, Χρησικτησία 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Βλ. Αυτοκίνητα 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ
Βλ. Μίσθωση 

ΜΕΣΙΤΕΙΑ
Εφόσον η ένδικη αγωγή δεν βασίζεται απο-

κλειστικά σε σύμβαση μεσιτείας αλλά σε σύμβα-
ση με χαρακτηριστικά άμεσης αντιπροσωπείας, 
μεσιτείας και εντολής, προσήκουσα η τακτική 
διαδικασία και όχι η ειδική των 678 επ. ΚΠολΔ. 
ΤριμΕφΛαρ 440/13, σ. 250

ΜΕΤΑΤΑΞΗ (Διοικ)
Οι μετατάξεις από Υπουργείο σε Υπουργείο 

ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νπδδ και αντι-
στρόφως ή μεταξύ τους διενεργούνται κατόπιν 
γνώμης του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο, 
επί πλειόνων αιτήσεων, κατόπιν μελέτης στοιχεί-
ων του προσωπικού μητρώου των υποψηφίων, 
συνεκτιμά αιτιολογημένα την απόδοση, το χρόνο 
κτήσης του τυπικού προσόντος και της συνολικής 
υπηρεσίας. ΔιοικΕφΛαρ 393/13, σ. 398
Βλ. και Αίτηση ακύρωσης (Διοικ)

 
ΜΙΣΘΩΣΗ  

Επί μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών, 
η άρνηση του εκμισθωτή προς παροχή εξουσιο-
δότησης για εγκατάσταση υποσταθμού της ΔΕΗ 
προς ηλεκτροδότηση συνιστά πραγματικό ελάτ-
τωμα. 
Μη απόδειξη κακής χρήσης από το μισθωτή που 
επέδειξε επιμέλεια, ενόψει της πολύπλοκης νο-
μοθεσίας για τα λατομεία και της αδυναμίας των 
αρμόδιων αρχών προς σαφή ενημέρωσή του. 
Εκμίσθωση και συνεχόμενου του λατομείου 
αγρού ως αποθηκευτικού. Μη κακή χρήση του, 
σημαντική σε έκταση, ένταση και βλαπτική των 
συμφερόντων του εκμισθωτή. ΜονΕφΛαρ 27/14, 
σ. 354

Διακριτική ευχέρεια Διοίκησης να εκμισθώνει 
ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης σε κοινόχρηστο πράγ-
μα για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας. 
ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 15/13, σ. 402

Αναπροσαρμογή μισθώματος. ΔΤΚ μηνών 
Απριλίου - Ιουνίου 2014, σ. 427

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βλ. Εργασία
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ΝΑΟΙ 
Επί έφεσης Ναού αναγκαία απόφαση του 

Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 
Σύσταση εκ του ν. 3800/57 κυριότητας του Ναού 
επί ακινήτου στο οποίο είχε από την Τουρκοκρα-
τία νομή ή κατοχή, μη εξαρτώμενη από συμβολαι-
ογραφική συναίνεση του φερόμενου κυρίου που 
έχει απλά αναγνωριστικό χαρακτήρα. 
Επί κτήματος ενοριακού ναού ο χρόνος έκτακτης 
χρησικτησίας μπορούσε να αρχίσει από την ει-
σαγωγή του ΑΚ και να συμπληρωθεί μέχρι τις 
18.8.69, εφόσον η νομή είχε παραχωρηθεί στο 
χρησιδεσπόζοντα από το Ναό έστω και άτυπα. 
Εκτός συναλλαγής τα νεκροταφεία, δυνατή δε 
χρησικτησία επ’ αυτών αφότου αποβάλλουν την 
ιδιότητά τους αυτή. 
Οι ενοριακοί ναοί αποτελούν νπδδ. Διοίκηση 
περιουσίας και εκπροσώπηση εξωκκλησίων. 
ΜονΕφΛαρ 134/13, σ. 329

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Κατά το 25 §1 εδ. α’ ν. 3459/06 πλημμελημα-

τική η αφηρημένης διακινδύνευσης οδήγηση υπό 
την επίδραση ναρκωτικών, κακουργηματική δε 
κατά το εδ. β’ ως συγκεκριμένης διακινδύνευσης 
αν προέκυψε κοινός κίνδυνος ζωής προσώπων. 
Κρίση ότι καλώς εισήχθη η υπόθεση ως πλημμέ-
λημα του εδ. α’ σε αληθινή συρροή με ανθρωπο-
κτονία εξ αμελείας και όχι ως κακούργημα, αφού 
δεν προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος αντιλήφθηκε 
ότι δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει και το επεδίωξε 
για να προκαλέσει μη αποδειχθέντα κοινό κίνδυ-
νο. ΤριμΠλημΛαρ 487/14, σ. 376

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Βλ. Κοινόχρηστα πράγματα, Ναοί, ΟΤΑ, Χρησι-
κτησία 

ΝΟΜΗ
Επί απαλλοτρίωσης μη αναγνώριση ως δι-

καιούχου αποζημίωσης του νομέα ή κατόχου. 
ΤριμΕφΛαρ 63/14, σ. 300
Βλ. και Κυριότητα, Χρησικτησία

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΔιοικΔικ)

Το νοσοκομείο συνιστά νπδδ νομιμοποιούμε-
νο παθητικά. ΔιοικΕφΛαρ 393/13, σ. 398

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔικ)
Επί καθορισμού αποζημίωσης λόγω απαλ-

λοτρίωσης ενεργητική νομιμοποίηση μόνο του 
υπόχρεου αυτής, του υπέρ ου και όποιου αξιώνει 
εμπράγματο δικαίωμα στο απαλλοτριούμενο. 
Μη αναγνώριση ως δικαιούχου αποζημίωσης του 
νομέα ή κατόχου. 
Παθητικά ανομιμοποίητη η αίτηση κατά του ανα-
δόχου του έργου. ΤριμΕφΛαρ 63/14, σ. 300

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Βλ. Αίτηση ακύρωσης (Διοικ), Αναστολή εκτέλε-
σης (Διοικ), Δημόσια έργα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Βλ. Πολεοδομική νομοθεσία

ΟΜΟΔΙΚΙΑ (ΠολΔικ)
Απεύθυνση αντέφεσης κατά του εκκαλούντος 

και όχι κατά του μη ασκήσαντος έφεση απλού 
ομοδίκου του εφεσίβλητου. ΤριμΕφΛαρ 188/13, 
σ. 228

Επί άσκησης ενδίκου μέσου από αναγκαίο 
ομόδικο, θεωρείται ότι το άσκησαν και οι λοιποί 
που πρέπει να καλούνται με ποινή απαραδέκτου 
της συζήτησης ως προς όλους τους διαδίκους. 
Επί αγωγής αναγνώρισης της κυριότητας και διόρ-
θωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής κατά 
του ΟΚΧΕ, αναγκαστική ομοδικία του με το κυρίως 
παρεμβάν Δημόσιο. ΤριμΕφΛαρ 334/13, σ. 235

Επί θανάτου απλού ομοδίκου διακοπή της 
δίκης μόνον ως προς αυτόν. ΤριμΕφΛαρ 477/13, 
σ. 267

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)

Μη αναγκαία πλέον η τήρηση προδικασίας 
για διεκδίκηση ακινήτων κατεχομένων από Δήμο. 
Τα σχολικά ταμεία και οι σχολικές εφορείες απο-
τελούν νπδδ, αφότου δε (με το ν. 1894/90) τα 
ακίνητά τους περιήλθαν στους ΟΤΑ κατέστησαν 
ανεπίδεκτα χρησικτησίας. 
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Εκτός συναλλαγής τα νεκροταφεία, δυνατή δε 
χρησικτησία επ’ αυτών αφότου αποβάλλουν την 
ιδιότητά τους αυτή, οπότε περιέρχονται στην ιδι-
ωτική περιουσία του Δήμου. ΜονΕφΛαρ 134/13, 
σ. 329

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

Σύμβαση stage στο πλαίσιο προγράμματος 
ΟΑΕΔ. ΜονΕφΛαρ 22/14, σ. 347

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)

Βλ. Ασφάλιση

ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ 
Νόμιμοι τρόποι σύστασής της, αποκλειόμε-

νης της χρησικτησίας. Επί νομίμως συσταθείσας 
οροφοκτησίας χωρεί κτήση κυριότητος με χρη-
σικτησία επί ορόφου ή διαμερίσματος ορόφου. 
ΜονΕφΛαρ 87/13, σ. 309

ΟΣΕ
Βλ. Αδικοπραξία

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (Αστ - Πολ)
Διακοπή με επίδοση δ/γής πληρωμής. Ανα-

στολή έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης 
επί της ανακοπής, όχι μόνο όταν ακυρώνει τη 
δ/γή αλλά και όταν απορρίπτει την ανακοπή. 
ΤριμΕφΛαρ 511/13, σ. 270

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (ΠολΔικ)
Κατάργηση δίκης με παραίτηση γενόμενη 

κατά το 297 ΚΠολΔ και όχι με συμφωνία η οποία 
δεν είναι ανίσχυρη αν εξ αυτής συνάγεται απο-
δοχή της προσβαλλόμενης πράξης. ΤριμΕφΛαρ 
511/13, σ. 270

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΔιοικΔικ)
Επί αίτησης ακύρωσης απόφασης Διοικητή 

Νοσοκομείου περί απόρριψης αίτησης μετάτα-
ξης, παραδεκτή παρέμβαση από τον επιλεγέ-
ντα για την προκηρυχθείσα θέση. ΔιοικΕφΛαρ 
393/13, σ. 398

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠολΔικ)
Κύρια παρέμβαση Δημοσίου επί αγωγής 

αναγνώρισης της κυριότητας και διόρθωσης ανα-
κριβούς κτηματολογικής εγγραφής. ΤριμΕφΛαρ 
334/13, σ. 235

Έννομο συμφέρον συνδικαλιστικού οργά-
νου να παρέμβει υπέρ εργαζομένου. Β/θμια 
ΕΠΣΣΛαρ 1/14, σ. 419

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Διοικ)
Μετά το ν. 4093/12 αυτοδίκαιη θέση σε αργία 

υπαλλήλου καθού επιβλήθηκε πειθαρχικά ορι-
στική ή προσωρινή παύση. ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 
64/13, σ. 414
Βλ. και Αναστολή εκτέλεσης (Διοικ)

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ
Βλ. Αυτοκίνητα, Δημόσιο

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Βλ. Ανακοπή, Εκτέλεση

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βλ. Αθλητισμός, Εργασία

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αμάχητο τεκμήριο παραίτησης των ιδιοκτη-

τών από την κυριότητα εκτάσεών τους, που καθο-
ρίσθηκαν ως κοινόχρηστες με σχέδιο ρυμοτομίας 
συνοικισμού εγκριθέν ή τροποποιηθέν μέχρι την 
έναρξη του ν.δ. 690/48 με επίσπευση ή αποδοχή 
τους. 
Επέκταση σχεδίου πόλης με επίσπευση του δι-
καιοπαρόχου των εναγόντων, διά της οποίας το 
πρώην αγρόκτημά του κατατμήθηκε σε οικοδομή-
σιμα οικόπεδα. Ακολούθως τροποποίηση σχεδί-
ου προς όφελος των εναγόντων για αποσόβηση 
κοινωνικού προβλήματος εκ της αχρήστευσης 
λόγω κατάτμησης των, υπ’ αυτών πωληθέντων, 
ακινήτων μικροϊδιοκτητών και απαλλοτρίωση των 
επίδικων εκτάσεων για δημιουργία κοινόχρηστων 
χώρων. Σιωπηρή αποδοχή της τροποποίησης 
υπό των εναγόντων εκ της μη προβολής αντιρρή-
σεων. ΤριμΕφΛαρ 417/13, σ. 239

Επί εφαρμογής σχεδίου πόλης και τακτο-
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ποίησης οικοπέδων, δυνατή προσκύρωση μη 
άρτιων οικοπέδων στους ιδιοκτήτες γειτονικών, 
ως ειδική μορφή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
που είναι απόλυτη και ενεργεί κατά παντός, η 
δε εξ αυτής κυριότητα είναι κτήση πρωτότυπη. 
ΤριμΕφΛαρ 477/13, σ. 267

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Νόμιμη η παράσταση εφόσον στην απόδει-

ξη συμβιβαστικής πληρωμής της ασφ. εταιρίας ο 
παθών διατύπωσε ρητή επιφύλαξη για συγκεκρι-
μένο ποσό ηθικής βλάβης. ΤριμΠλημΛαρ 487/14, 
σ. 376

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
Ανακοπή Δημοσίου κατά πίνακα κατάτα-

ξης σε 30 μέρες από την επίδοση της πρό-
σκλησης του επί του πλειστηριασμού υπαλλή-
λου. ΤριμΕφΛαρ 223/13, σ. 229

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εγγραφή της μόνον κατόπιν δικ. απόφασης. 

Επί τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης τροπή 
της σε υποθήκη που θεωρείται ότι έχει εγγραφεί 
από την ημέρα της προσημείωσης. Αν, μετά την εγ-
γραφή προσημείωσης, με νέα σύμβαση δανειστή 
και οφειλέτη αναλήφθηκε νέα υποχρέωση του οφει-
λέτη ως ανανέωση ή δόση ή υπόσχεση αντί κατα-
βολής, η προσημείωση δεν ασφαλίζει άνευ ετέρου 
και την εκ της νέας υποχρέωσης απαίτηση και η 
τροπή της σε υποθήκη βάσει τελεσίδικης απόφα-
σης που αφορά τη νέα υποχρέωση είναι άκυρη για 
την αρχική ενοχή. ΜονΕφΛαρ 126/13, σ. 325

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
Μη κατάργησή της από το Διεθνές Σύμφωνο, 

αλλά κατ’ εξαίρεση μη επιβολή της επί συμβατι-
κών χρεών. Ήδη κατάργησή της με το ν. 3994/11 
κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις, εφαρ-
μογή δε τούτου στις εκτελέσεις που αρχίζουν μετά 
την ισχύ του. ΤριμΕφΛαρ 447/13, σ. 257

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μη νόμιμη επίκληση ένορκης βεβαίωσης αν 

στις δευτεροβάθμιες προτάσεις περιέχεται μόνο 

γενική αναφορά των προσκομισθέντων πρωτοδί-
κως εγγράφων, χωρίς μνεία αυτής με παραπο-
μπή σε συγκεκριμένο μέρος των επανυποβαλ-
λομένων πρωτόδικων προτάσεων. ΜονΕφΛαρ 
160/13, σ. 344

ΠΩΛΗΣΗ
Επί πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης 

ιδιότητας πωληθέντος, δικαίωμα υπαναχώρησης, 
σωρευτικά δε και αποζημίωσης για μη καλυπτό-
μενη περαιτέρω ζημία που απαιτεί πταίσμα του 
πωλητή. 
Μη αδικοπραξία εκ μόνης της ύπαρξης ελαττώ-
ματος, εκτός αν ο πωλητής το αποσιώπησε δό-
λια. Απαλλαγή πωλητή αν ο αγοραστής γνώριζε 
το ελάττωμα. 
Ακυρότητα συμφωνίας για αποκλεισμό ή περιο-
ρισμό της εκ δόλου ή βαριάς αμέλειας ευθύνης 
του πωλητή. 
Πώληση καντίνας με δόλια αποσιώπηση ότι έχει 
εμβαδόν μεγαλύτερο του νομίμου και αδυναμία 
έκδοσης άδειας λειτουργίας στο όνομα του αγο-
ραστή που έλαβε γνώση μετά την υποβολή αίτη-
σης προς έκδοση άδειας. 
Αποζημίωση και δαπάνης μίσθωσης του οι-
κοπέδου όπου ήταν εγκατεστημένη η καντίνα. 
ΜονΕφΛαρ 120/13, σ. 315

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
Βλ. Πολεοδομική νομοθεσία

ΣΥΖΗΤΗΣΗ (ΠολΔικ)
Επί άσκησης ενδίκου μέσου από αναγκαίο 

ομόδικο, πρέπει να καλούνται και οι λοιποί με 
ποινή απαραδέκτου της συζήτησης ως προς 
όλους τους διαδίκους. ΤριμΕφΛαρ 334/13, σ. 235

Απαράδεκτη επί μη κατάθεσης γραμματίου 
υποχρεωτικής προκαταβολής εισφορών στο 
ΔικΣύλ. ΤριμΕφΛαρ 70/14, σ. 305

Υποχρεωτικότητα προφορικής συζήτησης 
στην εκούσια δικαιοδοσία, διό μη ευχέρεια δικη-
γόρων να παραστούν με δήλωση. 
Ματαίωση συζήτησης έφεσης αν δεν εμφανιστεί 
κανένας διάδικος. ΜονΕφΛαρ 147/13, σ. 343
Βλ. και Απόφαση (ΠολΔικ)



Δικογραφία 2014 E19

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βλ. Εργασία

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Αστ - Εμπ)
Αιτιώδους και αναιτιώδους αναγνώρισης χρέ-

ους. ΜονΕφΛαρ 99/13, σ. 313
Stage. ΜονΕφΛαρ 22/14, σ. 347

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
Επί λύσης αφανούς εταιρίας μη συμψηφι-

στέα η καταβολή των κερδών της επιχείρησης με 
την αξίωση απόδοσης των εισφορών ακέραιων. 
ΤριμΕφΛαρ 50/14, σ. 291

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
Αποδοχή συν/κών όχι χάριν καταβολής 

αλλά προς ασφάλεια απαίτησης εκ δανείου. 
ΜονΕφΛαρ 126/13, σ. 325

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 
Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας 

μέλους διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης 
κατά τη θητεία και ένα έτος μετά τη λήξη, εκτός 
αν υπάρχει ένας εκ των περιοριστικών λόγων του 
14 §10 ν. 1264/82. Β/θμια ΕΠΣΣΛαρ 1/14, σ. 419
Βλ. και Απειλή, Εργασία, Κατάχρηση δικαιώματος

ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Μετά την αναθεώρηση του 103 Συντ, μη δυ-

νατότητα σύναψης συμβάσεων αορίστου χρόνου 
στο δημόσιο τομέα δίχως τη διαδικασία μέσω 
ΑΣΕΠ. ΜονΕφΛαρ 22/14, σ. 347

ΣΥΝΤΑΞΗ
Βλ. Αναπηρία, Ασφάλιση

ΣΥΝΤΡΕΧΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑ
Βλ. Αδικοπραξία, Αυτοκίνητα 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
Βλ. Πολεοδομική νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΙΑ
Βλ. Κυριότητα, ΟΤΑ

ΤΕΚΝΟ

Βλ. Διατροφή, Κατάχρηση δικαιώματος

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Η μη έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 

για την αμοιβή, καίτοι φορολογική παράβαση, δεν 
κωλύει την επιδίκασή της. ΤριμΕφΛαρ 440/13, σ. 
250

ΤΡΕΝΟ
Εκτροχιασμός και σωματική βλάβη επιβάτη. 

ΤριμΕφΛαρ 593/13, σ. 273
Βλ. και Αδικοπραξία

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Διακριτική ευχέρεια Διοίκησης να εκμισθώνει 

ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης σε κοινόχρηστο πράγ-
μα για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας. 
ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 15/13, σ. 402

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
Βλ. Αδικοπραξία, Αυτοκίνητα, Διαζύγιο

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Μετάταξη. ΔιοικΕφΛαρ 393/13, σ. 398
Επί αυτοδίκαιης αργίας υπαλλήλου λόγω επι-

βολής πειθαρχικής ποινής παύσης, αποχή από 
την άσκηση των καθηκόντων και καταβολλή του 
1/3 των αποδοχών. ΔιοικΕφΛαρ(Συμβ) 64/13, σ. 
414
Βλ. και Εργασία

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Επί υπαναχώρησης λόγω πραγματικού 

ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας πωληθέντος ο 
αγοραστής υποχρεούται να αποδώσει το πράγμα 
ελεύθερο από κάθε βάρος ως και τα ωφελήματα, 
ενώ ο πωλητής να επιστρέψει το τίμημα εντόκως 
από την καταβολή, τα έξοδα πώλησης και όσα 
ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα. Άσκηση 
υπαναχώρησης με εξώδικο, αγωγή ή ένσταση. 
ΜονΕφΛαρ 120/13, σ. 315

ΥΠΟΘΗΚΗ
Βλ. Προσημείωση
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βλ. Ηθική βλάβη

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
Μη σύσταση οροφοκτησίας με χρησικτησία, 

ενώ επί νομίμως συσταθείσας χωρεί κτήση κυρι-
ότητας με χρησικτησία επί ορόφου ή διαμερίσμα-
τος ορόφου. ΜονΕφΛαρ 87/13, σ. 309

Επί κτήματος ενοριακού ναού ο χρόνος έκτα-
κτης χρησικτησίας μπορούσε να αρχίσει από την 
εισαγωγή του ΑΚ και να συμπληρωθεί μέχρι τις 
18.8.69, εφόσον η νομή είχε παραχωρηθεί στο 
χρησιδεσπόζοντα από το Ναό, έστω και άτυπα. 

Επί έκτακτης χρησικτησίας αρξάμενης υπό το 
προϊσχύσαν δίκαιο, αναγκαία καλή πίστη για τον 
μέχρι την έναρξη του ΑΚ χρόνο. 
Αφότου (με το ν. 1894/90) τα ακίνητα των σχολι-
κών ταμείων περιήλθαν στους ΟΤΑ, κατέστησαν 
ανεπίδεκτα χρησικτησίας. 
Εκτός συναλλαγής τα νεκροταφεία, δυνατή δε 
χρησικτησία επ’ αυτών αφότου αποβάλλουν την 
ιδιότητά τους αυτή, οπότε περιέρχονται στην ιδι-
ωτική περιουσία του Δήμου και μπορεί τρίτος να 
αποκτήσει κυριότητα με χρησικτησία, εφόσον 
ο χρόνος νομής συμπληρώθηκε μέχρι 2.12.68. 
ΜονΕφΛαρ 134/13, σ. 329
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1. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α. ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2013 
93  σ. 226
170  σ. 227
188  σ. 228
223  σ. 229
267  σ. 231
272  σ. 233
328  σ. 234
334  σ. 235
417  σ. 239
440  σ. 250
447  σ. 257
472  σ. 259
473  σ. 266
477  σ. 267
511  σ. 270
593  σ. 273

ΕΤΟΥΣ 2014 
4  σ. 280
10  σ. 281
21  σ. 283
22  σ. 286
50  σ. 291
52  σ. 296
63  σ. 300
70  σ. 305

Β. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2013
4  σ. 307
87  σ. 309
88  σ. 311
99  σ. 313
120  σ. 315
126  σ. 325

129  σ. 328
134  σ. 329
147  σ. 343
160  σ. 344

ΕΤΟΥΣ 2014
22  σ. 347
23  σ. 353
27  σ. 354
30  σ. 364
33  σ. 369
39  σ. 373

2.  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ
     ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α. ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2014
487  σ. 376

3.  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
     ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2013
45  σ. 387
87  σ. 393
393  σ. 398

Β. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

ΕΤΟΥΣ 2013
15  σ. 402
43  σ. 405
45  σ. 410
64  σ. 414

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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 4.  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Α. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2014
1  σ. 419


