
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210502 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

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 το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Με τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία του μακιματοσ αυτοφ ο φοιτθτισ κα είναι ςε 
κζςθ: 

 
1. Γνώςη: Να εξοικειωκεί με τθν χριςθ ειςαγωγικϊν όρων ςτο εμπορικό και 
εργατικό δίκαιο. 
2. Κατανόηςη: Να διακρίνει τισ γνϊςεισ που κα του επιτρζψουν να κατανοιςει 
ευρεία και κριτικά τθ δομι και τισ λειτουργίεσ των ςυςτατικϊν ςτοιχείων ενόσ 
νομικοφ ςυςτιματοσ, εξοικειϊνοντασ περιςςότερο των φοιτθτι με τισ πτυχζσ 
που άπτονται τθν εργατικι και εμπορικι νομοκεςία. 
3. Εφαρμογή: Να ταξινομιςει με ςαφινεια και να ανακαλφψει τα κεμελιϊδθ 



δομικά ςυςτατικά του νομικοφ ςυςτιματοσ και τον τρόπο που αυτά 
αλλθλεπιδροφν και επθρεάηουν τθ διοίκθςθ των επιχειριςεων αναφορικά με 
τθν αλλθλεπίδραςθ των εργαηομζνων και τισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ.  
4. Ανάλυςη: Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα τόςο τθσ αντίλθψθσ του τρόπου 
λειτουργίασ του νομικοφ ςυςτιματοσ αλλά και τθσ εφαρμογισ, μζςω τθσ εν 
λόγω αντίλθψθσ μζςα από μία ςειρά διαφορετικϊν απόψεων ςχετικά με το 
εργατικό και εμπορικό νομικό ςφςτθμα. 
5. φνθεςη: Να ςυνκζτει και να εξθγεί  από τισ δικζσ του πρακτικζσ εμπειρίεσ 
ςτο πλαίςιο τθσ νομικισ κοινότθτασ κζματα και case study που αφοροφν 
υποκζςεισ εργατικοφ και εμπορικοφ δικαίου. 
6. Αξιολόγηςη: Να ςυγκρίνει τισ διάφορεσ δομικζσ μορφζσ του νομικοφ 
ςυςτιματοσ και να προτείνει ςφννομεσ πρακτικζσ ςτο πεδίο τθσ Διοίκθςθσ 
Επιχειριςεων με ζμφαςθ ςτο εργατικό και εμπορικό δίκαιο.  

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 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 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 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Γενικό μζροσ: ζννοια και αντικείμενο του εμπορικοφ δικαίου.  
2. Δικαιολογθτικόσ λόγοσ του εμπορικοφ δικαίου ωσ ιδιαίτερου κλάδου – χζςεισ με 

άλλουσ κλάδουσ δικαίου.  
3. Οι δογματικζσ βάςεισ του εμπορικοφ δικαίου-Εμπορικζσ πράξεισ-Ζμποροι 

(νομοκετικό κακεςτϊσ) υνζπειεσ τθσ εμπορικότθτασ.  
4. Η διοικθτικι οργάνωςθ του εμπορικοφ επαγγζλματοσ-Βαςικζσ ζννοιεσ και 

ρυκμίςεισ του δικαίου τθσ αγοράσ. 
5. Γζνεςθ, ιςτορικι εξζλιξθ και πθγζσ του εργατικοφ δικαίου. 

6. Η ατομικι ςφμβαςθ εργαςίασ, δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του εργαηομζνου. 
7. Τποχρεϊςεισ και δικαιϊματα του εργοδότθ. 
8. Η νομικι οργάνωςθ τθσ εκμεταλλεφςεωσ επιχειριςεωσ. 

9. Μεταβολι των όρων εργαςίασ, αναςτολι και λιξθ τθσ ςχζςεωσ εργαςίασ. 
10. Καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ εργαςίασ. 
11. Σεχνικζσ δθμιουργίεσ (ευρεςιτεχνία, υποδείγματα χρθςιμότθτασ, βιομθχανικά 

ςχζδια και υποδείγματα κ.λπ.) 
12. Διακριτά γνωρίςματα (ςιμα, εμπορικι επωνυμία). 
13. Δίκαιο ακζμιτου ανταγωνιςμοφ και των περιοριςμϊν του ανταγωνιςμοφ.  



4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ακαδθμαϊκισ πλατφόρμασ moodle για τθν 
επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ και τθν ανάρτθςθ 
υποςτθρικτικοφ υλικοφ. Χριςθ διαδικτφου για 
ανεφρεςθ πθγϊν 

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, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 40 

Μελζτθ και ανάλυςθ τθσ 
βιβλιογραφίασ 

30 

εμινάρια 41 

ΤΝΟΛΟ 150 
 

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

υμπεραςματικι αξιολόγθςθ με ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ςφντομθσ απάντθςθσ: 
70% 
Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ με ενδιάμεςεσ 
επιμζρουσ  εργαςίεσ: 30% 
Η εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν 
επίλυςθ αποριϊν ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν 
μζχρι τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε 
φοιτθτι για διευκρίνιςθ των λακϊν του και 
εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ του. 
 
 
 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

1. ΕΙΗΓΗΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ. Ζκδοςθ: 2Η/2018. υγγραφείσ: ΓΕΩΡΓΙΟ 
Δ.ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΑΚΗ ISBN: 978-960-622-564-2. φγγραμμα  
 (Εκδότθσ): ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΣΕ 

  
 

 


