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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Ι: ΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρη 

του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μαθήματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 6 

Αςκιςεισ Πράξθσ   

   
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

Τποχρεωτικό  
Γενικισ Τποδομισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν Τπάρχουν  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

 
Ελλθνικι (και Αγγλικι για φοιτθτζσ προγράμματοσ ERASMUS)  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT164/ 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ καταλλήλου 
επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων 
του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 
τόχοσ του μακιματοσ είναι να βοθκιςει τουσ φοιτθτζσ μθ νομικϊν ςχολϊν που ζρχονται για πρϊτθ 
φορά ςε επαφι με τθ νομικι να κατανοιςουν και να αφομοιϊςουν τισ ςθμαντικότερεσ ζννοιεσ του 
Αςτικοφ Δικαίου. 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ:  
• Να κατανοοφν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ εννόμου τάξεωσ.  
• Να αφομοιϊνουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ του Αςτικοφ Δικαίου, ιδίωσ των Γενικϊν Αρχϊν, και να 
κατζχουν το δίκαιο των ςυμβάςεων.  
• Να γνωρίηουν ποια είναι τα υποκείμενα των εννόμων ςχζςεων (ιτοι τα φυςικά και τα νομικά 
πρόςωπα) και το πωσ τα προςτατεφει το δίκαιο.  
• Να αντιλαμβάνονται τθν ζννοια του «δικαιϊματοσ» και τθν προςταςία αυτοφ.  
• Να γνωρίηουν τα δικαιϊματά τουσ ωσ καταναλωτζσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, και να 
γνωρίηουν τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ τθσ επιχείρθςθσ ζναντι των καταναλωτϊν, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία.  
 

Γενικές Ικανότητες 



 

 

Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Λιψθ αποφάςεων 
• Αυτόνομθ εργαςία 
• Ομαδικι εργαςία   

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάλυςθ βαςικϊν εννοιϊν του Αςτικοφ Δικαίου, του ςθμαντικότερου 
κλάδου του ιδιωτικοφ δικαίου, και πιο ςυγκεκριμζνα των Γενικϊν Αρχϊν και του Ενοχικοφ Δικαίου 
αλλά και των υποχρεϊςεων των επιχειριςεων ζναντι των καταναλωτϊν, όπωσ αυτζσ προβλζπονται 
ςτον ειδικό νόμο περί προςταςίασ των καταναλωτϊν.  
Σο μάκθμα αποτελείται από επτά (7) κεματικζσ ενότθτεσ οι οποίεσ κα εξετάηουν επιλεγμζνα νομικά 
ηθτιματα που άπτονται του Αςτικοφ Δικαίου. Η φφςθ του μακιματοσ είναι ωσ επί το πλείςτων 
κεωρθτικι, ωςτόςο όμωσ κα οργανωκοφν ςεμινάρια επίλυςθσ πρακτικϊν ηθτθμάτων με τθ μελζτθ 
υποκετικϊν περιπτϊςεων εργαςίασ (case studies). Ειδικότερα, το μάκθμα μεκοδεφεται ωσ 
ακολοφκωσ: 

 Ειςαγωγι ςτο Δίκαιο: Ζννοια δικαίου, διαίρεςθ δικαίου, πθγζσ δικαίου, κανόνεσ δικαίου. 

 Γενικζσ Αρχζσ Αςτικοφ Δικαίου: α. Ειςαγωγι, β. Δικαίωμα (ζννοια, διακρίςεισ, κτιςθ, αλλοίωςθ, 
απϊλεια, άςκθςθ, προςταςία, παραγραφι), γ. Τποκείμενα των εννόμων ςχζςεων (φυςικά και νομικά 
πρόςωπα), δ. Δικαιοπραξίεσ (ζννοια, είδθ προχποκζςεισ κατάρτιςθσ ζγκυρθσ δικαιοπραξίασ, αιρζςεισ 
και προκεςμίεσ, αντιπροςϊπευςθ και πλθρεξουςιότθτα). 

 Ενοχικό Δίκαιο: α. Ειςαγωγι, β. Είδθ ενοχϊν, γ. Αςτικι ευκφνθ. 

 Εμπράγματο Δίκαιο: α. Εμπράγματα δικαιϊματα και προςταςία τουσ, β. Εμπράγματθ αςφάλεια και 
εξαςφάλιςθ απαιτιςεων. 

 Οικογενειακό Δίκαιο 

 Κλθρονομικό Δίκαιο: α. Κλθρονομικι διαδοχι, β. χζςεισ μεταξφ περιςςότερων κλθρονόμων, γ. 
Κλθρονομικό δίκαιο και επιχειριςεισ.  

 Δίκαιο του Καταναλωτι: α. Η προςταςία του καταναλωτι ςτο Ελλθνικό και Ενωςιακό Δίκαιο, β. Οι 
γενικοί όροι ςυναλλαγϊν, γ. Η πϊλθςθ καταναλωτικϊν αγακϊν και οι εγγυιςεισ, δ. Οι απαγορευμζνεσ 
μορφζσ διαφιμιςθσ (ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ) και οι υπό περιοριςμοφσ επιτρεπτζσ μορφζσ 
διαφιμιςθσ (άμεςθ, ςυγκριτικι). 

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςη κ.λπ. 

τθ τάξθ Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class  

 Xριςθ του διαδικτφου με ειδικότερθ αναδρομι ςε χριςιμεσ 
ιςτοςελίδεσ και videos 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτικήw 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ & Αςκιςεισ Πράξθσ  80 

Ομαδικι Εργαςία 30 

 

Επίλυςθ πρακτικϊν αςκιςεων 

και ανάλυςθ υποκζςεων 

εργαςίασ 

40 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 

πιςτωτική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 

 



 

 

 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  
 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα γίνεται με  : 

(A): Γραπτι εξζταςθ  (με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν τελικι 
βακμολογία κατά 70%) 
(Β): Eνδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ (με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν 

τελικι βακμολογία κατά 30%) 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν είναι προςβάςιμθ από αυτοφσ 

για επεξθγιςεισ αναφορικά με τθν βελτίωςι τουσ. 

 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Ειςαγωγι ςτο Αςτικό Δίκαιο, Αλεξάνδρα Βάρκα – Αδάμθ 
 Ειςαγωγι ςτο Αςτικό Δίκαιο, Εμμανουιλ Αλαφραγκισ 

 


