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ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΧΙ

2.ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σο μάκθμα αποτελεί μία φυςιολογικι ςυνζπεια τθσ ανάπτυξθσ των παραγωγικϊν ςχζςεων
ςτθ χϊρα μασ και τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ του γεγονότοσ, ότι ο οποιοςδιποτε ενεργόσ ρόλοσ του
πολίτθ ςτον παραγωγικό και διοικθτικό μθχανιςμό προχποκζτει οριςμζνεσ γνϊςεισ ςτισ εργαςιακζσ
ςχζςεισ. Οι ανατροπζσ που παρατθροφνται ςιμερα ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ νομοκεςίεσ ςτον τρόπο
οργάνωςθσ των ςχζςεων εργαςίασ και κεφαλαίου αποτελοφν το μείηον κοινωνικοπολιτικό
πρόβλθμα και αγγίηουν ηωτικά προβλιματα επιβίωςθσ και αςφάλειασ του ςυνόλου του κόςμου τθσ
εργαςίασ. Με αυτιν τθν ζννοια, θ παρακολοφκθςθ αυτϊν των εξελίξεων αποτελεί αναγκαίο
ςτοιχείο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. κοπόσ του μακιματοσ είναι επομζνωσ, θ παρουςίαςθ των
βαςικϊν κεςμϊν του Εργατικοφ Δικαίου, ατομικοφ και ςυλλογικοφ, για να υπάρχει θ δυνατότθτα
μιασ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ του είδουσ και τθσ ποιότθτασ των εργαςιακϊν ςχζςεων ςτθν Ελλάδα.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/ριεσ κα είναι ςε κζςθ να:
(α) Κατανοοφν και εφαρμόηουν κατάλλθλα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και δομζσ του εργατικοφ

δικαίου.
(β) Εφαρμόηουν τθν εργατικι νομοκεςία ςε πρακτικά ηθτιματα του επαγγελματικοφ βίου,
όπωσ είναι θ ςφνταξθ από τον λογιςτι-φοροτεχνικό μιςκολογικϊν καταςτάςεων, αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν και προγραμμάτων εργαςίασ.
(γ) Αντιλαμβάνονται το νομικό πλαίςιο ρφκμιςθσ των ςχζςεων ςτο επιχειρθςιακό
περιβάλλον, ςτο οποίο καλοφνται να αναπτφξουν τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτζσ τουσ.
(δ) Είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν απλά ηθτιματα από τθν οργάνωςθ και λειτουργία των
ςυλλογικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων και ιδίωσ αποκτοφν τθ δυνατότθτα για επεξεργαςία ςυλλογικϊν
ςυμβάςεων εργαςίασ.
(ε) ζβονται τθν διαφορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα.
(ςτ) Μακαίνουν πϊσ να επιδεικνφουν επαγγελματικι και θκικι υπευκυνότθτα και
ευαιςκθςία ςε κζματα φφλου.
(η) Μποροφν να προςαρμόηονται ςε νζεσ καταςτάςεισ.
(θ) Λαμβάνουν αποφάςεισ ςε εργαςιακά κζματα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε
κζματα φφλου

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Οι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν:
o Γζνεςθ - ιςτορικι εξζλιξθ - προςτατευτικι λειτουργία - πθγζσ του
εργατικοφ δικαίου - ιεράρχθςθ των πθγϊν - Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ κοινοτικό εργατικό δίκαιο - βαςικζσ αρχζσ του εργατικοφ δικαίου, ιδίωσ θ
αρχι τθσ ιςότθτασ και θ αρχι τθσ εφνοιασ
o Η ατομικι ςφμβαςθ εργαςίασ - το ςτοιχείο τθσ εξάρτθςθσ - διάκριςθ από
άλλεσ ζννομεσ ςχζςεισ, ιδίωσ τθ ςφμβαςθ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν και τθ
ςφμβαςθ ζργου - προχποκζςεισ του κφρουσ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ άκυρθ ςφμβαςθ εργαςίασ
o Μορφζσ εμφάνιςθσ τθσ ςχζςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ - ςχζςθ εργαςίασ
οριςμζνου και αορίςτου χρόνου - ςφμβαςθ δοκιμισ - ςφμβαςθ μακθτείασ ετοιμότθτα εργαςίασ - δανειςμόσ εργαςίασ - ςυμβάςεισ εργαςίασ ειδικϊν
κατθγοριϊν - ανιλικοι - άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ - διευκφνοντεσ
ςφμβουλοι - αλλοδαποί εργαηόμενοι

o

o

o

o

o

o

o

o

Ιδιωτικι αυτονομία και εργαςιακζσ ςχζςεισ - περιοριςμοί κατά τθ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ - περιοριςμοί ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ του
περιεχομζνου τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ - περιοριςμοί κατά τθ λφςθ τθσ
ςφμβαςθσ εργαςίασ - ευζλικτεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ - προςωρινι
απαςχόλθςθ, τθλεργαςία, διευκζτθςθ του χρόνου εργαςίασ, μερικι
απαςχόλθςθ
Τποχρεϊςεισ του εργαηομζνου - υποχρζωςθ παροχισ εργαςίασ - τόποσ
παροχισ εργαςίασ - χρόνοσ εργαςίασ - ωράριο - άδειεσ - ευκφνθ
εργαηομζνου για ηθμίεσ που προκάλεςε ςτον εργοδότθ - υποχρζωςθ
πίςτθσ του εργαηομζνου
Τποχρεϊςεισ του εργοδότθ - ζννοια και διακρίςεισ του μιςκοφ περιεχόμενο του μιςκοφ - πότε οφείλεται μιςκόσ χωρίσ να παρζχεται
εργαςία - ςυμψθφιςμόσ - προςταςία του μιςκοφ
Η νομικι οργάνωςθ τθσ εκμετάλλευςθσ-επιχείρθςθσ - ζννοια επιχείρθςθσ
και εκμετάλλευςθσ - διευκυντικό δικαίωμα του εργοδότθ - υποχρζωςθ
πρόνοιασ - μονομερισ βλαπτικι μεταβολι των όρων εργαςίασ - αρχι τθσ
ίςθσ μεταχείριςθσ - κανονιςμόσ εργαςίασ - μεταβολι του προςϊπου του
εργοδότθ - ομαδικζσ απολφςεισ
Αναςτολι και λιξθ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ - Αναςτολι εκ του νόμου και από
ςφμβαςθ - λφςθ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου - καταγγελία για
ςπουδαίο λόγο - λφςθ ςφμβαςθσ εργαςίασ αορίςτου χρόνου προχποκζςεισ για το κφροσ τθσ καταγγελίασ - ςυνζπειεσ από τθν άκυρθ
απόλυςθ - καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ από το μιςκωτό
Σο αντικείμενο του ςυλλογικοφ εργατικοφ δικαίου - ςυνδικαλιςτικζσ
ελευκερίεσ - φνταγμα και διεκνείσ εγγυιςεισ - ςυνδικαλιςτικζσ
οργανϊςεισ - κατθγορίεσ, λειτουργία και λφςθ των ςυνδικαλιςτικϊν
οργανϊςεων - προςταςία τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ
Δίκαιο των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ - ςυλλογικι αυτονομία ζννοια τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ - κανονιςτικοί και ενοχικοί όροι - ςφναψθ
- είδθ - δζςμευςθ από ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ - επίλυςθ των
ςυλλογικϊν διαφορϊν .
Δίκαιο τθσ απεργίασ και τθσ ανταπεργίασ - ζννοια απεργίασ - προχποκζςεισ
για το νόμιμο τθσ απεργίασ - μορφζσ και είδθ - άςκθςθ του δικαιϊματοσ
απεργίασ - ςυνζπειεσ νόμιμθσ απεργίασ - ςυνζπειεσ παράνομθσ απεργίασ ανταπεργία

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

τθν αίκουςα διδαςκαλίασ με φυςικι παρουςία των
φοιτθτϊν
-Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω email
-Παρουςιάςεισ μζςω power point

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,

Δραστηριότητα
Διαλζξεισ επικουροφμενεσ
από παρουςιάςεισ ςε
θλεκτρονικι μορφι.
Τποδειγματικά Λυμζνεσ
Αςκιςεισ
Πρακτικι εξάςκθςθ με

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52

45

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

επίλυςθ αςκιςεων
Αυτοτελισ μελζτθ
Σφνολο Μαθήματος
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Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι
80% Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
-Ερωτιςεισ κεωρίασ
-Ανάλυςθ μελζτθσ περίπτωςθσ
20% ςφντομθ γραπτι ενδιάμεςθ εξζταςθ που γίνεται ςτο
τζλοσ των παραδόςεων

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.
2.
3.
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Καηάκοσ Α., υλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Γ ζκδοςθ, άκκουλασ, Ακινα – Θεςςαλονίκθ, 2013.
Κουκιάδθσ Ι., Εργατικό Δίκαιο: Ατομικζσ Εργαςιακζσ χζςεισ και το Δίκαιο τθσ Ευελιξίασ τθσ
Εργαςίασ, Ζ ζκδοςθ, άκκουλασ, Ακινα – Θεςςαλονίκθ, 2014.
Κουκιάδθσ Ι., Εργατικό Δίκαιο. υλλογικζσ Εργαςιακζσ χζςεισ, άκκουλασ,
Ακινα –
Θεςςαλονίκθ, 2013.
Λεβζντθσ Γ.- Παπαδθμθτρίου Κ., Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, Δελτίο Εργατικισ Νομοκεςίασ, 2011.
θ
Λθξουριϊτθσ Ι., Ατομικζσ Εργαςιακζσ χζςεισ, 4 ζκδοςθ, Νομικι Βιβλιοκικθ, 2013.
Μοίρα Π. –Μυλωνόπουλοσ Δ., Εργαςιακζσ χζςεισ. Θεςμοί – Πολιτικζσ – Εφαρμογζσ, Νομικι
Βιβλιοκικθ, 2014.

