
 

Τίτλος μαθήματος Δίκαιο Οργανισμών και Επιχειρήσεων 

Κωδικός μαθήματος LAWS210 

Τύπος μαθήματος Θεωρητικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος /Εξάμηνο  Έτος 2ο Εξάμηνο 3ο 

Όνομα διδάσκοντα Χαραλάμπους Άγης 

ECTS 6 Διαλέξεις/ εβδομάδα 3 Εργαστήρια/ εβδομάδα  

Σκοπός και στόχοι 
μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια εικόνα και κατανόηση της 
λειτουργίας των επιχειρηματικών οργανώσεων (συμπεριλαμβανομένου του 
σχηματισμού και του αποτελέσματος), των λειτουργιών και της διοίκησής τους, 
από την πλευρά του νόμου. Το μάθημα επίσης διερευνά την επιχειρηματική 
οντότητα και τις πρακτικές επιπτώσεις αυτών των οντοτήτων που συνάπτουν 
δεσμευτικές υποχρεώσεις και συμβάσεις, τα νομικά ζητήματα των υποχρεώσεων 
και της προστασίας που παρέχεται στη διοίκηση και στους επενδυτές. 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:  

• Εντοπίζουν και εξηγούν τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν σε 
ορισμένες από τις κύριες καθημερινές συναλλαγές των επιχειρηματικών 
οργανώσεων και να αναπτύσσουν σχόλια σχετικά με αυτά τα ζητήματα 

• Κατανοούν και αναπτύσσουν τις βασικές έννοιες που είναι εγγενείς στη 
νομική δομή των επιχειρηματικών οργανώσεων  

• Ερμηνεύουν τις κύριες νομοθετικές διατάξεις που σχετίζονται με τους 
τομείς που καλύπτονται από το μάθημα 

Προαπαιτούμενα 

• MGMT112 Αρχές 
Διοίκησης Επιχειρήσεων 

• BUSS107 Οργανωτική 
Θεωρία και Πράξη 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
μαθήματος 

• Ο ρόλος του δικαίου: Η φύση και οι πηγές του δικαίου, Διάκριση μεταξύ 
ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, Ο ρόλος του δικαίου στη δημιουργία και 
διατήρηση επιχειρηματικών οργανώσεων, Η φύση της σύμβασης, της 
αντιπροσωπείας και των καταπιστευμάτων και η συνάφειά τους με τη 
λειτουργία των επιχειρηματικών οργανώσεων  

• Μορφές επιχειρηματικής οργάνωσης: Η συγκρότηση και λειτουργία 
διαφόρων τύπων οργανισμών, Η φύση του καταστατικού, Πώς 
συγκεντρώνονται κεφάλαια για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
επιχείρησης.  

• Περιορισμένη ευθύνη: Η έννοια και η σημασία της περιορισμένης 
ευθύνης, Ποιος δικαιούται περιορισμένη ευθύνη, Η έννοια της κάλυψης 
κατά την σύσταση και η άρση της κάλυψης, Δόλια και παράνομη 
διαπραγμάτευση. 

• Συναλλαγές μεταξύ του οργανισμού και του εξωτερικού κόσμου: Η 
συνάφεια του καταστατικού με τις συναλλαγές του οργανισμού, 



 

Εγγεγραμμένος σε αντίθεση με μη εγγεγραμμένους οργανισμούς, Πότε ο 
οργανισμός θα δεσμεύεται με συμβάσεις και άλλες συναλλαγές με 
τρίτους – η συνάφεια των αρχών της αντιπροσωπείας και το δόγμα alter 
ego, Η διάκριση μεταξύ άκυρων και ακυρώσιμων πράξεων. 

• Παρακολούθηση ενεργειών εντός του οργανισμού: Η φύση της σχέσης 
μεταξύ του οργανισμού και των μελών του, Τα καθήκοντα των διευθυντών 
εταιρειών και άλλων μελών της εκτελεστικής επιτροπής διαφορετικών 
οργανισμών, Η επικύρωση της παράβασης τέτοιων καθηκόντων, Η 
επιβολή διορθωτικών μέτρων για τέτοια παράβαση και την προστασία της 
μειοψηφίας 

• Τερματισμός του οργανισμού: Περιστάσεις που οδηγούν στον 
τερματισμό του οργανισμού, Διαφορετικές μέθοδοι τερματισμού, Η 
σημασία της διάκρισης μεταξύ φερέγγυων και αφερέγγυων οργανισμών 

Μεθοδολογία 
διδασκαλίας 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα διδαχθεί με:  

• Παρουσιάσεις Power Point  
• Καθοδηγούμενες συζητήσεις με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών 
• Παραδείγματα με συναφείς με το πρόγραμμα μελέτες περίπτωσης  
• Ενότητα ερωταπαντήσεων και διευκρινήσεων 
• Χρήση διαδικτύου και συναφούς υποδομής τεχνολογιών πληροφορικής 
• Χρήση βιντεοπροβολέα και Πίνακα 
• Εκπόνηση Εργασίας 

Βιβλιογραφία  

Ελληνική 
•  Ρόκας, Ι. (2017),Εταιρείες : Εισαγωγή στο δίκαιο των εταιριών του 

εμπορικού δικαίου.  Νομική Βιβλιοθήκη, ISBN: 9789606221484  
• Δέλλιος, Γ.(2013), Γενικοί όροι συναλλαγών. Σακκούλα,ISBN: 

9789604458561 
 

Αγγλική    
• Business Law and Ethics(2014), Ipswich, Massachusetts: Salem Press, ISBN 

9780824213985 EBSCOhost 
• Marson, James(2011),Business Law. Oxford: OUP Oxford, v. Second edition 

ISBN: 9780199608706  EBSCOhost 
• Davies,P., Worthington,S. (2016),Principles of Modern Company Law,10th, 

Sweet & Maxwell, ISBN: 978-0-414-05626-8. 
• Whish,R., Bailey, D.(2018), Competition Law,9th, Oxford University Press, 

ISBN: 978-0-19-877906-3 

Αξιολόγηση 

• Συμμετοχή στη τάξη:                       10% 
• Εργασία:               20% 
• Ενδιάμεση Γραπτή Εξέταση       30% 
• Τελική Γραπτή Εξέταση:   40% 

Γλώσσα Ελληνικά ή Αγγλικά 
 

 

 


