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ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικής Υποδομής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΧΙ

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις ιδιαίτερα αφηρημένες εισαγωγικές νομικές έννοιες,
κυρίως του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα (Γενικών Αρχών), αλλά και των λοιπών μερών του
ΑΚ (Ενοχικό και Εμπράγματο Δίκαιο) και στην υπαγωγή των βιοτικών σχέσεων στους εφαρμοστέους
κανόνες δικαίου. Το μάθημα παρέχει γενικές γνώσεις και είναι το υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται
οι έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών ή/και νομικών προσώπων. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η
κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και χρησιμότητας του δικαίου στη σύγχρονη διοίκηση
και οικονομία και η απόκτηση γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση
να:

(α) Κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά του δικαίου και τη σύνδεσή του με το ευρύτερο
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
(β) Αποκτούν εξοικείωση με τη νομική ορολογία σε ζητήματα αστικού δικαίου και
μαθαίνουν να αναλύουν τη νομολογία μέσω του σχολιασμού σχετικών αποφάσεων εθνικών
δικαστηρίων.
(γ) Διακρίνουν το βασικό σκοπό κάθε νομοθετικής ρύθμισης.
(δ) Εισάγονται στο νομικό τρόπο σκέψης, στον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής των
νομοθετικών διατάξεων, ώστε να είναι σε θέση να επιλύουν απλά πρακτικά προβλήματα που
άπτονται του αστικού δικαίου, αλλά και ευρύτερα του δικαίου.
(ε) Μαθαίνουν την έννοια των προσώπων (φυσικών και νομικών) και τις νομικές συνέπειες
των πράξεων τους στη συναλλακτική ζωή και στην άσκηση τους επαγγέλματός τους.
(στ) Υπολογίζουν το βασικό ρόλο του χρόνου στις νομικές πράξεις.
(ζ) Ενισχύουν την επιστημονική και δημιουργική τους σκέψη και μπορούν να εργαστούν σε
ένα διεπιστημονικό και διεθνές περιβάλλον.
(η) Διευρύνουν τις επιστημονικές τους γνώσεις, προκειμένου να συμμετέχουν σε
μεταπτυχιακά προγράμματα του εσωτερικού ή εξωτερικού.
(θ) Κατανοούν τις νομικές απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στο οποίο θα
κληθούν ως στελέχη της λογιστικής και χρηματοοικονομικής να αναπτύξουν τις επαγγελματικές
δεξιότητές τους.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

1.Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
2. Λήψη αποφάσεων
3. Αυτόνομη εργασία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:
o

Έννοια και λειτουργία του δικαίου - διάκριση από την ηθική και την
εθιμοτυπία - πηγές του δικαίου και ιεράρχησή τους - κανόνες δικαίου διαίρεση του δικαίου - ιστορική εξέλιξη του αστικού δικαίου

o

Τα πρόσωπα: Έννοια φυσικών προσώπων - έναρξη και τέλος φυσικών
προσώπων - ιδιότητες ή καταστάσεις των φυσικών προσώπων - προστασία

της προσωπικότητας, των προϊόντων της διανοίας και των προσωπικών
δεδομένων - έννοια, φύση και είδη νομικών προσώπων - σύσταση,
λειτουργία και λύση των νομικών προσώπων - δικαιοπραξίες και ευθύνη
του νομικού προσώπου
o

Δικαίωμα: Έννοια - διακρίσεις - κτήση, αλλοίωση και απώλεια - άσκηση,
σύγκρουση και κατάχρηση - ένδικη και αυτοδύναμη προστασία

o

Οι δικαιοπραξίες: Έννοια και είδη - προϋποθέσεις για την κατάρτιση
δικαιοπραξιών- δικαιοπρακτική ικανότητα - δήλωση βουλήσεως - τύπος αντίθεση στο νόμο ή τα χρηστά ήθη - κατάρτιση σύμβασης - ανυπόστατες,
άκυρες και ακυρώσιμες δικαιοπραξίες - ερμηνεία των δικαιοπραξιών

o

Αντιπροσώπευση - άμεση και έμμεση αντιπροσώπευση -πληρεξουσιότητα έννοια, τύπος, ανάκληση και παύση της πληρεξουσιότητας

o

Ο χρόνος στο δίκαιο - προθεσμίες - παραγραφή - αναστολή και διακοπή
της παραγραφής - αποσβεστική προθεσμία

o

Έννοια της ενοχής - η αρχή της σχετικότητας των ενοχών και οι εξαιρέσεις
της - πηγές των ενοχών - είδη ενοχών (ενοχές γένους και είδους,
διαζευκτικές ενοχές, χρηματικές ενοχές, ενοχές τόκου) - ειδικότερα η ενοχή
για αποζημίωση.

o

Φυσιολογία της ενοχής - καλόπιστη εκπλήρωση της οφειλόμενης παροχής τόπος και χρόνος εκτέλεσης της παροχής - ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής αδυναμία παροχής, υπερημερία οφειλέτη και πλημμελής εκπλήρωση της
ενοχής - υπερημερία δανειστή - απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών

o

Ενίσχυση της ενοχής - αρραβώνας και ποινική ρήτρα - Μεταβίβαση της
ενοχής - εκχώρηση απαίτησης - αναδοχή χρέους - απόσβεση της ενοχής καταβολή, συμψηφισμός, άφεση χρέους

o

«Επώνυμες» ενοχικές συμβάσεις του Αστικού Κώδικα - δωρεά - πώληση μίσθωση - δάνειο - παρακαταθήκη – χρησιδάνειο.

o

Βασικές αρχές του εμπραγμάτου δικαίου - έννοια και περιεχόμενο του
εμπράγματου δικαιώματος - διακρίσεις των πραγμάτων - νομή, κατοχή και
κυριότητα - πρωτότυπη και παράγωγη κτήση της κυριότητας - δουλείες πραγματικές δουλείες - προσωπικές δουλείες και ιδίως η επικαρπία

o

Εμπράγματη ασφάλεια - έννοια και είδη του ενέχυρου - υποθήκη δημοσιότητα εμπραγμάτων δικαιωμάτων - μεταγραφή – κτηματολόγιο

Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις, και πρακτική εξάσκηση με
επίλυση ασκήσεων.

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των
φοιτητών
-Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email
-Παρουσιάσεις μέσω power point

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Δραστηριότητα
Διαλέξεις επικουρούμενες
από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική μορφή.
Υποδειγματικά Λυμένες
Ασκήσεις
Πρακτική εξάσκηση με
επίλυση ασκήσεων
Αυτοτελής μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52

45

53
150

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
80% Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις θεωρίας
-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
20% σύντομη γραπτή ενδιάμεση εξέταση που γίνεται στο
τέλος των παραδόσεων

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
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