
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Εμπορικό Δίκαιο 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ UAF07 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εμπορικό Δίκαιο 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2  
Ασκήσεις Πράξης 1  

Σύνολο 3 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Με την έναρξη εφαρμογής του νέου προγράμματος 
σπουδών (Οκτώβριος 2019) 

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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στην απόκτηση 

εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τους βασικούς κανόνες, θεσμούς και διαδικασίες 

που ρυθμίζουν τις εμπορικές δραστηριότητες και συνδέονται με το επάγγελμα του 

λογιστή και το καθεστώς των προσώπων που ασκούν τις εμπορικές δραστηριότητες με 

έμφαση στο καθεστώς της ανώνυμης εταιρείας. Επιδιώκεται η απόκτηση από τους 

φοιτητές των νομικών γνώσεων που αποτελούν το αναγκαίο θεμέλιο και υπόβαθρο για 

τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να: 

 Εμβαθύνει στις βασικές έννοιες και ιδιαιτερότητες του αντικειμένου του 
εμπορικού δικαίου και του εταιρικού δικαίου 
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 Συνδυάζει και να αξιοποιεί τις γνώσεις από το εμπορικό δίκαιο δηλαδή τον 
κλάδο δικαίου που ρυθμίζει όλες τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους, 
στην επαγγελματική του/της ζωή καθώς και για την προσωπική του/της 
ανάπτυξη. 

 Διερευνά κριτικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο 
ευρύτερο πεδίο του εμπορικού δικαίου 

 Είναι σε θέση να επιλέγει τρόπους επίλυσης προβλημάτων που συνδέονται με το νομικό 
πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης των εμπορικών εταιρειών. 

 Ερμηνεύει με τρόπο αξιόπιστο το δίκαιο που ρυθμίζει τις εμπορικές συναλλαγές. 
 Εμβαθύνει στην οργάνωση, λειτουργία και σκοπιμότητα των εμπορικών εταιρειών στις 

συναλλακτικές σχέσεις. 
 Αναλύει τις διαδικασίες πτώχευσης και στις συνέπειες που επιφέρουν για τα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα καθώς και τα προβλήματα του ανταγωνισμού και τις νομικές 

δυνατότητες προστασίας των μερών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό 

 Εφαρμόζει τις αρχές και τα πορίσματα που προκύπτουν από ένα ευρύ φάσμα 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη θεωρία και πρακτική και ιδίως 
των σύγχρονων εμπορικών συμβάσεων. 

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.Λήψη αποφάσεων. 
2.Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
3.Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα. 
4.Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 
5.Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 
6.Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Ενότητα  

 

1 

Γενικό μέρος: Έννοια και αντικείμενο του εμπορικού δικαίου- Σχέσεις με 
άλλους κλάδους δικαίου- Εμφάνιση και Ιστορική εξέλιξη του εμπορικού 

δικαίου-  Πηγές. 

  

 

2 

Οι εμπορικές πράξεις : Προσδιορισμός των εμπορικών πράξεων-Νομική φύση 

τους. 
Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου (Ι). 

 

3 Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου (ΙΙ) 
Οι εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου.  

 

4 Οι παράγωγα εμπορικές πράξεις. Συνέπειες της εμπορικότητας μιας πράξης.  

 

5 

Οι έμποροι. Η έννοια του εμπόρου, προϋποθέσεις κτήσης της εμπορικής 
ιδιότητας, ιδιαίτερες περιπτώσεις εμπόρων –Ασυμβίβαστα. Συνέπειες 

απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας. 

 

 

6 

Οι εμπορικές εταιρείες Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών. Έννοια 
Ομόρρυθμης Εταιρείας, ίδρυση, διαχείριση, ευθύνη των εταίρων, λύση, 

εκκαθάριση. Έννοια Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ), διαχείριση-εκπροσώπηση 
και ευθύνη των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταίρων 

 

7 Ανώνυμη Εταιρεία, νομικό πλαίσιο ίδρυσης, όργανα, νομική θέση των 
μετόχων, λύση και εκκαθάριση 
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8 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης  

9 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία  

10 Το Δίκαιο της Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η προστασία του εμπορικού σήματος, 

το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας 

 

11 Στοιχεία Δικαίου του Ανταγωνισμού (αθέμιτου και ελεύθερου)  

12 Αξιόγραφα  

13 Πτωχευτικό Δίκαιο,  προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
συνέπειες 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Χρήση σύγχρονων μεθόδων ΤΠΕ και υποστήριξη 
διδασκαλίας με ηλεκτρονικά μέσα. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 
Χρήση πλατφόρμας e-class, e-mail 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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 
επικουρούμενες από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή 

 
39 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30 

Υποδειγματικά Λυμένες 
Ασκήσεις Πρακτική 
εξάσκηση με επίλυση 
ασκήσεων 

 
25 

Ενδιάμεση πρόοδος 15 

Αυτοτελής μελέτη 41 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

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

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 
- Θέματα κριτικής σκέψης 
-   Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής 
II. Υποχρεωτική συμμετοχή σε ενδιάμεση 

πρόοδο (30%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
• Παναγιώτου Π., Εμπορικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019. 

• Χατζηγάγιος Θ., Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, εκδ. Ανίκουλα, 2015. 

• Kιάντου-Παμπούκη Αλίκη, Δίκαιο Αξιογράφων, 7η έκδοση, εκδ. Σάκκουλας, 

2013. 

• Ψυχομάνης Σπ., Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών, εκδ. Σάκκουλας, 2013. 
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• Αντωνόπουλος Β., Δίκαιο προσωπικών εταιρειών, Γ’ έκδοση, εκδ. Σάκκουλας, 

2012. 

• Αντωνόπουλος Β., Δίκαιο ΑΕ και ΕΠΕ, Δ’ έκδοση, εκδ. Σάκκουλας, 2012. 

• Περάκης Ε., Ρόκας Ν., Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 

2011. 

• Κοτσίρης Λ., Δίκαιο Ανταγωνισμού, 6η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2011. 

• Κοτσίρης Λ., Πτωχευτικό δίκαιο, 8η έκδοση, 2011. 

• Ψυχομάνης Σπ., Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου, 2010. 

• Αντωνόπουλος Β., Βιομηχανική ιδιοκτησία, Β’ έκδοση, 2005. 

• Ευθυμιάτου – Πουλάκου Αντωνία, Επιτομή Εμπορικού Δικαίου, 4η έκδοση, 

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2003. 

• Παμπούκης Κ. Παπαδρόσου-Αρχανιωτάκη Π., Εμπορικό Δίκαιο, Θεμελιώδεις 

Εννοιες, 4η έκδοση, εκδ. Σάκκουλας, 2001. 

• Περάκης Ε., Ρόκας Ν., Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου – Αξιόγραφα, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2013. 

• Ρόκας Ν., Εμπορικές Εταιρείες, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012. 

• Ρόκας Ν., Βιομηχανική ιδιοκτησία, Νομική βιβλιοθήκη, 2011. 

 
Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
1.Νομικό Βήμα (ΝοΒ) 
2.Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (ΔΕΕ) 
3.Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ) 
4.Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ) 
5.Επιθεώρηση Τραπεζικού Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου 
(ΕΤρΑξΧρΔ) 

 
 




