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Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών 

Κωδικός Μαθήματος  Τύπος Μαθήματος ECTS   ΕCTS 

LAWG 230G Κορμού  6  3 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνική 
Προαπαιτούμενα 

Κανένα 
Χώρος Διδασκαλίας 

Αίθουσες Διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου 

Σκοπός του Μαθήματος: 

Το μάθημα έχει ως σκοπό την αναλυτική ανάπτυξη εν σχέσει προς το νομοθετικό πλαίσιο και τους εν 

γένει κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, που ρυθμίζουν τόσο την ίδρυση, σύσταση και λειτουργία όσο και 

το μετασχηματισμό αλλά και τη λύση τόσο των προσωπικών, όσο και των κεφαλαιουχικών εταιριών. 

Επίσης έχει ως στόχο και την παρουσίαση των ρυθμιζόμενων από το ευρωπαϊκό δίκαιο εταιρικών 

τύπων. Με τον τρόπο αυτό  ο σύγχρονος νομικός θα γνωρίζει σε βάθος τη δομή και τον τρόπο 

λειτουργίας των εν γένει εμπορικών εταιριών, οι οποίες αποτελούν τον κύριο φορέα  άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στην παγκόσμια σύγχρονη οικονομία.  

Εξετάζονται: οι εισαγωγικές έννοιες στο δίκαιο των εταιριών, οι προσωπικές εταιρίες, οι 

κεφαλαιουχικές εταιρίες και οι ευρωπαϊκοί εταιρικοί τύποι, καθώς και ο συνεταιρισμός αλλά και 

ειδικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. Πέρα από τις απαιτούμενες θεωρητικές προσεγγίσεις, γίνεται 

επίλυση υποθέσεων εργασίας, μελέτη ad hoc δικαστικών αποφάσεων από τη νομολογία των ελληνικών 

και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και άλλων πρακτικών ζητημάτων εν σχέσει προς τα δομικά 

χαρακτηριστικά, τη λειτουργία, το μετασχηματισμό αλλά και τη λύση και εκκαθάριση των εμπορικών 

εταιριών. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μέθοδοι Διδασκαλίας & Τρόποι Εκμάθησης: 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες, γραπτές εξετάσεις 

Μέθοδος Αξιολόγησης: 

Εξετάσεις : 70%, Εργασίες: 20%, Παρακολούθηση/ Συμμετοχή:10% 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοούν τις έννοιες του Δικαίου Εμπορικών Εταιρειών,

2. Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής του Δικαίου Εμπορικών Εταιρειών,

3. Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών,

4. Αναλύουν θεωρητικά ζητήματα του Δικαίου  Εμπορικών Εταιρειών και

5. Επιλύουν πρακτικά ζητήματα του Δικαίου  Εμπορικών Εταιρειών.



 2 

Εγχειρίδια Διδασκαλίας :  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

(Επιμέλεια) 

Πανδρόσου – 

Αρχανιωτάκη P., 

Ελευθεριάδης N. 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ II Δίκαιο 

Εμπορικών Εταιριών 

Σάκκουλα 2011  

Παπγιάννης Ιωάννης 

Μ. 

Δίκαιο Εμπορικών 

Εταιρειών 

Σάκκουλα 2011  

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Ρόκκας Ιωάννης Κ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ Εισαγωγή στο 

Δίκαιο των Εταιριών του 

Εμπορικού Δικαίου 

Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2011  

Μπασαγιάννης Νάσος 

Χρ., Θεοδωροπούλου 

– Δένδια Βιργινία 

Δίκαιο των Εμπορικών 

Εταιρειών 

Νομική 

Βιβλιοθήκη 

 

2011  

Βουνάτσου Α., Λέζου 

Μ., Οικονομάκη Α. 

Ίδρυση εταιρειών μέσω των 

υπηρεσιών μιας στάσης 

Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2011  

Ρόκας Νικόλαος Εμπορικές Εταιρείες Σάκκουλα 2008  

 


