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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΕΥ1-ΔΕ8 Εργατικό  Δίκαιο  

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΥ1-ΔΕ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργατικό  Δίκαιο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2  
5 Ομάδες Εμβάθυνσης  1 

Εργαστηριακές Ασκήσεις  

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

ΜΕΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=848 

 

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εισαγάγει το σπουδαστή στην ουσιαστική γνώση  των εργασιακών 
θεσμών και των συμμετοχικών διαδικασιών στον χώρο της εργασίας,  της εργατικής νομοθεσίας, ελληνικής και 
ευρωπαϊκής. Στο τέλος των διαδικασιών του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση ενόψει της εντάξεως 
του στον εργασιακό χώρο να: 
 
▪ Κατανοεί τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της σχέσης εργασίας και τις  ρυθμίσεις που την πλαισιώνουν στο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 
▪ Διακρίνει τα ιδιωτικού δικαίου στοιχεία και χαρακτηριστικά από τα δημοσίου δικαίου  στοιχεία  και 

χαρακτηριστικά του εργατικού δικαίου 
▪ Διακρίνει τα σχετικά με την διαδικασία της συμμετοχής των εργαζομένων και με τα συμμετοχικά όργανα 

και όργανα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. 
▪ Ταξινομεί τις αρμόδιες και εμπλεκόμενες  υπηρεσίες.  
▪ Αναγνωρίζει και να ταξινομεί τα δικαιώματά του ως εργαζομένου καθιερωμένα από το σύνταγμα  και τον 

νόμο.  
▪ Μπορεί να υποστηρίζει και να  διεκδικεί, μετά λόγου γνώσεως, την τήρησή τους τόσο από την εργοδοσία, 

όσο και από τα προς τούτο τεταγμένα εποπτικά και ελεγκτικά όργανα. 
▪ Εφαρμόζει  ο ίδιος, αλλά και να επιβάλλει την εφαρμογή από τη άλλη πλευρά  της σχετικής νομοθεσίας. 
▪ Κατανοεί και να ενσωματώνει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στο πεδίο των σχέσεων εργασίας 
▪ Μπορεί ο ίδιος να αξιολογεί (appraise) τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και να είναι σε 

θέση, μέσω των συνδικαλιστικών του οργανώσεων, να συμμετέχει στη διαμόρφωσή τους. 
▪ Οργανώνει και να συνδιαμορφώνει  αποδοτική και επωφελή των μερών της εργασιακής σχέσης. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Λήψη αποφάσεων 
▪ Αυτόνομη Εργασία 
▪ Ομαδική Εργασία 
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▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
▪ Επίδειξη κοινωνικής επαγγελματικής της ηθικής υπευθυνότητας 
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Ατομικό εργατικό δίκαιο – Αντικείμενο του εργατικού δικαίου – Πηγές του Εργατικού Δικαίου - Ο σύγχρονος 
χαρακτήρας του εργατικού δικαίου: Ευελιξία και ελαστικότητα, Παγκοσμιοποίηση 

2. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων 
3. Tα χρονικά όρια της εργασίας - Η προστασία της εργασίας 
4. H αμοιβή της εργασίας - Μισθός και άδειες 
5. Η λύση της εργασιακής σύμβασης  
6. Το εργατικό ατύχημα  
7. Συλλογικό εργατικό δίκαιο - Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις - Η συνδικαλιστική δράση 
8. Η δημοσίου δικαίου διάσταση - Η δημοσίου δικαίου διάσταση του εργατικού δικαίου σήμερα και στο 

παρελθόν 
9. Τα επιχειρήματα υπέρ του ότι το εργατικό δίκαιο μετέχει σε μεγάλο βαθμό του δημοσίου δικαίου   
10. Το χαρακτηριστικό της προστασίας στο σύγχρονο εργατικό δίκαιο 
11. Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο - Η κοινωνική  διάσταση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και η επίδρασή της στις 

εργασιακές σχέσεις 
12. Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο: ευελιξία και διατήρηση της κοινωνικής 

συνοχής 
13. Σκοπιμότητα του μαθήματος ενόψει των σύγχρονων εξελίξεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές 

επίπεδο 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Στην τάξη.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 

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

20 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης , εκπόνηση 
μελέτης  

25 

Αυτοτελής Μελέτη 30 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 
 

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% 
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4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
▪ Α.Ντάνος, Ε.Μπούσλη, Εργασιακές Σχέσεις και Θεσμοί, Σύγχρονη Εκδοτική, 2011 
▪ Κουζής Γ., Οι εργασιακές σχέσεις στην  Ελλάδα, Προτάσεις για την αναβάθμισή τους, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, τευχ.156 
▪ Μοσχονάς Α., Κονιόρδος Μ., Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εργασιακές σχέσεις, Gutemberg, Αθήνα 2004 
▪ Σπυρόπουλος Γ., Εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο διεθνή χώρο, Αθήνα, 

Eκδ.Σάκκουλα, 1998 
▪ Στράνης Δ., Το Δημόσιο Δίκαιο στο Εργατικό Δίκαιο του 21ου αιώνα – Ιδιωτικό ή και Δημόσιο δίκαιο, 

Εκδ.Σάκκουλα Αθήνα-Θεσ/νικη, 2010 
▪ Ληξουριώτης Ι., Ατομικές εργασιακές σχέσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 
▪ Ληξουριώτης Ι., Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020 
▪ Κουκιάδης Γ., Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Εκδ.Σάκκουλα Αθήνα-Θεσ/νικη, 2013 
▪ Κουκιάδης Γ., Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, Εκδ.Σάκκουλα Αθήνα-

Θεσ/νικη, 2017 
▪ Ληξουριώτης Ι., Εργατική Νομοθεσία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 
▪ Ζερδελής Δ. Εργατικό Δίκαιο,  Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου-Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Εκδ.Σάκκουλα 

Αθήνα-Θεσ/νίκη,2017 
▪ Ζερδελής Δ. Εργατική Νομοθεσία, Εκδ.Σάκκουλα Αθήνα-Θεσ/νίκη, 2020 
▪ Ζερδελής Δ., Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, Εκδ.Σάκκουλα Αθήνα-Θεσ/νίκη, 2020   

 

 


