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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Β.2 Εισαγωγη στο Δικαιο 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εισαγωγη στο Δικαιο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2  
6 Ομάδες Εμβάθυνσης  1 

Εργαστηριακές Ασκήσεις  

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

ΜΓΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

http://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=784 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
▪ Να  κατανοεί συνολικά την περιοχή του Δικαίου, ως αντικειμένου ιδιαίτερου από συστηματική άποψη 
▪ Να περιγράφει και να αναλύει τους θεμελιώδεις θεσμούς του Δικαίου που είναι αναγκαίοι για την 

κατανόηση ειδικότερων αντικειμένων και περιοχών του Δικαίου που διδάσκονται στη συνέχεια 
▪ Να κατανοήσει ότι τις επιχειρήσεις και τη διοίκησή τους αφορούν και το ιδιωτικό με ιδιαίτερη έμφαση στο 

αστικό δίκαιο  και το δημόσιο δίκαιο με ιδιαίτερη έμφαση στο διοικητικό και  ευρύτερα το αποκαλούμενο 
« με στενή έννοια δημόσιο δίκαιο». 

▪  Να αναγνωρίζει  και διακρίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μίας από τις δύο αυτές περιοχές  και να   
συγκρίνει μεταξύ αντίστοιχων ρυθμίσεων και θεσμών.  

▪ Να  συνηθίσει να επιλέγει ποια περιοχή εμπλέκεται σε μία εμφανιζόμενη έννομη σχέση και άρα  ποίας 
περιοχής οι κανόνες εφαρμόζονται.  

▪ Να  μπορεί να συνθέτει,  ενόψει συγκεκριμένων δεδομένων, και να προσανατολίζεται στις αναγκαίες 
λύσεις κάθε   εμφανιζόμενου νομικού ζητήματος εμπίπτοντος στην δράση των επιχειρήσεων. 

▪ Να ασκεί και οργανώνει τα μεθοδολογικά του αντανακλαστικά και τις μεθοδολογικές του γνώσεις για το 
σύνολο του Δικαίου. 

▪ Να γνωρίσει αναλυτικά και συνθετικά συνολικά το δικαστικό σύστημα της χώρας, ιδίως καθόσον αυτό 
καταλαμβάνει τη δράση των επιχειρήσεων , ώστε να μπορεί να αποφασίζει να καταφεύγει σε αυτό για 
την επίλυση δυσεπίλυτων προβλημάτων.   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Λήψη αποφάσεων 
▪ Αυτόνομη Εργασία 
▪ Ομαδική Εργασία 
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1.  Μεθοδολογική εισαγωγή – Δίκαιο, ηθική, εθιμοτυπία – Διαίρεση του Δικαίου – Διάκριση σε Δημόσιο και 
Ιδιωτικό Δίκαιο 

2. Πηγές του δικαίου – Ερμηνεία του Δικαίου – Χρονική ισχύς και ιεραρχία των κανόνων δικαίου 
3. Αρχές Συνταγματικού Δικαίου – Νομική φύση και περιεχόμενο του Συντάγματος – Θεμελιώδη δικαιώματα 

– Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων: Τα είδη του ελέγχου και η σκοπιμότητά του 
4. Σύστημα απονομής της δικαιοσύνης - Κατηγορίες  δικαστηρίων - Κατηγορίες ενδίκων μέσων αναλόγως 

του είδους και των χαρακτηριστικών  των διαφορών - Προϋποθέσεις ασκήσεως ενδίκων μέσων  
5. Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου: Το δικαίωμα – Έννοια - Δημόσια και Ιδιωτικά δικαιώματα – Επιμέρους 

διακρίσεις δικαιωμάτων 
6. Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου: Το δικαίωμα – Κτήση, απώλεια και άσκηση των δικαιωμάτων – 

Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος – Παραγραφή και Αποσβεστική Προθεσμία 
7. Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου: Τα υποκείμενα δικαίου (πρόσωπα) – Ικανότητα δικαίου και 

δικαιοπρακτική ικανότητα - Φυσικά και νομικά πρόσωπα – Ιδιότητες φυσικού προσώπου – 
Προσωπικότητα - Αφάνεια 

8. Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου: Τα υποκείμενα δικαίου (πρόσωπα) – Σύσταση, λειτουργία και λύση 
των νομικών προσώπων – Κατηγορίες νομικών προσώπων του αστικού δικαίου 

9. Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου: Η δικαιοπραξία - Δικαιοπραξία και προϋποθέσεις κατάρτισης - 
Κατηγορίες δικαιοπραξιών - Συμβάσεις και μονομερείς δικαιοπραξίες - Κατηγορίες  συμβάσεων - 
Αιρέσεις – 

10. Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου: Λόγοι ακυρότητας δικαιοπραξίας – Λόγοι ακυρωσίας δικαιοπραξίας – 
Αντιπροσώπευση και Πληρεξουσιότητα 

11. Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου: Στοιχεία ενοχικού και εμπράγματου δικαίου – Έννοια και κατηγορίες 
ενοχών – Γενεσιουργοί λόγοι και απόσβεση ενοχών – Ειδικές κατηγορίες συμβάσεων (πώληση, 
μίσθωση, δάνειο, εγγύηση) – Αδικοπραξία και αδικαιολόγητος πλουτισμός – Έννοια και είδη 
εμπράγματων δικαιωμάτων – Εμπράγματη ασφάλεια 

12. Βασικές έννοιες Διοικητικού Δικαίου: Έννοια, αρμοδιότητα και διακρίσεις διοικητικών οργάνων – 
Διοικητική διαφορά – Κατηγορίες διοικητικών διαφορών 

13. Βασικές έννοιες Διοικητικού Δικαίου: Διοικητική Πράξη - Διάκριση  της διοικητικής πράξης από την 
δικαιοπραξία και την σύμβαση - Χαρακτηριστικά και κατηγορίες διοικητικών πράξεων - Έκδοση, χρονική 
ισχύς και απεύθυνση της διοικητικής πράξης - Διακρίσεις διοικητικών πράξεων - Προσβολή παράνομων 
διοικητικών πράξεων και προϋποθέσεις 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Στην τάξη.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 60 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες φοιτητών 

20 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης. Εκπόνηση  
μελέτης 

20 

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει: ερωτήσεις ανάπτυξης  
που περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική ενότητα                                                 
50% 
-Επίλυση προβλημάτων με την μορφή  μελέτης περιπτώσεων                                               

10% 
- Ομαδική εργασία  10%  
-Εκπόνηση και παρουσίαση μελέτης   30% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
▪ Κοϊμτζόγλου Ι., Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2005 
▪ Χρυσανθάκης Χ., Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2007 
▪ Χρυσανθάκης Χ., Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006 
▪ Βάρκα-Αδάμη Α., Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2009 
▪ Αγαλοπούλου Π.,Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα– Θεσσαλονίκη,2016 
▪ Παναγόπουλος Κ., Εισαγωγή στο δίκαιο και το αστικό δίκαιο,,2003 
▪ Φεφές Μ., Εισαγωγή στο Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 
 

 

 


