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Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
 LLB-340 Δίκαιο Απόδειξης Ι 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 
LLB-110, LLB-130, LLB-
170, LLB-238  Νομικής 5ο  
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Υποχρεωτικό Νομική Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκουσα Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ Άννα Πλεύρη 3ο   
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Διά ζώσης   Δ/Υ       LLB-234, LLB-342 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
   Η επίτευξη από τους φοιτητές της αποκτήσεως γνώσεων λειτουργίας των Ελληνικών 

πολιτικών δικαστηρίων και δη των πρωτοβάθμιων. Το μάθημα αφορά στη διδασκαλία της 
διαγνωστικής δίκης από την άσκηση της αγωγής έως την περάτωση της δίκης στον πρώτο 
βαθμό δικαιοδοσίας με έκδοση οριστικής αποφάσεως ή άλλο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, 
στόχος του μαθήματος είναι η μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος, απόκτηση γνώσεων 
από πλευράς των φοιτητών στα εξής γνωστικά αντικείμενα: 
Δικαιοδοσία των Ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων και η αρμοδιότητα τους (καθ’ ύλην 
και κατά τόπον), βασικές δικονομικές αρχές και οι εκφάνσεις τους στον ΚΠολΔ,  κύρια 
διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων (με έμφαση κυρίως στην τακτική 
διαδικασία, αλλά και με αναφορές στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων), ουσιαστικές και 
δικονομικές συνέπειες της ασκήσεως αγωγής,  τρόπος συμμετοχής τρίτων προσώπων στην 
πολιτική δίκη (ανακοίνωση, παρέμβαση, προσεπίκληση), τρόποι περατώσεως και 
καταργήσεως της πολιτικής δίκης καθώς και οι συνέπειες της δικαστικής αποφάσεως με 
έμφαση στο δεδικασμένο.   Στους στόχους του μαθήματος ανήκει και η απόκτηση γνώσεων από πλευράς των φοιτητών 
στο σύνολο των θεματικών του δικαίου της αποδείξεως στην πολιτική δίκη.  Περαιτέρω στους μαθησιακούς στόχους περιλαμβάνεται και η απόκτηση βασικών 
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γνώσεων, ως προς τους εναλλακτικούς της πολιτικής δίκης, τρόπων επίλυσης ιδιωτικού 
δικαίου διαφορών.  Στόχο του μαθήματος αποτελεί και η διδασκαλία σύγχρονων, επίκαιρων και 
εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων, τα οποία ανήκουν στη ύλη του εν 
λόγω μαθήματος καθώς και η μελέτη και έρευνα της αντίστοιχης νομολογίας.   Στόχος του μαθήματος είναι εν κατακλείδι και η επίτευξη αποκτήσεως μεθοδολογίας και 
ουσιαστικών γνώσεων για την επίλυση πρακτικών από το φάσμα της ύλης του Αστικού 
Δικονομικού Δικαίου Ι, με βάση υποθέσεις εργασίας ή/και το ιστορικό δημοσιευμένων ή 
αδημοσίευτων δικαστικών αποφάσεων  

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
 
1. Κατανοούν τις έννοιες και τα νοήματα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου Ι  
2. Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής και το σύστημα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου Ι 
3. Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι  
4. Αναλύουν και επεξεργάζονται θεωρητικά και δογματικά ζητήματα του Αστικού Δικονομικού 
Δικαίου Ι, αλλά και να προβαίνουν σε ορθό νομικό χαρακτηρισμό, με θεμελιωμένες δογματικές 
κρίσεις καθώς και να εφαρμόζουν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις επί ορισμένου πραγματικού 
5. Επιλύουν πρακτικά ζητήματα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου Ι, διατυπώνοντας με καθαρό 
και δομημένο τρόπο τις απαντήσεις τους, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

 Η διαγνωστική δίκη στα πολιτικά δικαστήρια από την άσκηση της αγωγής έως την 
περάτωση της δίκης στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας με έκδοση οριστικής αποφάσεως ή 
άλλο τρόπο, όπως αυτή ρυθμίζεται στον ισχύοντα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  Δικαιοδοσία των Ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων και η αρμοδιότητα τους (καθ’ ύλην 
και κατά τόπον)   Βασικές δικονομικές αρχές και οι εκφάνσεις τους στον ΚΠολΔ  Η άσκηση της αγωγής στον ΚΠολΔ  Κύρια διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων (με έμφαση κυρίως στην 
τακτική διαδικασία, αλλά και με αναφορές στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων)  Ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου συνέπειες εκ της ασκήσεως αγωγής   Τρόπος συμμετοχής τρίτων προσώπων στην πολιτική δίκη (ανακοίνωση, παρέμβαση, 
προσεπίκληση)  Τρόποι περατώσεως και καταργήσεως της πολιτικής δίκης  Οι συνέπειες της δικαστικής αποφάσεως με έμφαση στο δεδικασμένο 
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 Δίκαιο  της αποδείξεως στην πολιτική δίκη  Εισαγωγή στου εναλλακτικούς της πολιτικής δίκης, τρόπους επίλυσης ιδιωτικού δικαίου 
διαφορών  Σύγχρονα, επίκαιρα και εξειδικευμένα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, που ανήκουν 
στη ύλη του εν λόγω μαθήματος   Μελέτη και έρευνα σχετική με την ύλη του μαθήματος νομολογίας  Επίλυση πρακτικών από το φάσμα της ύλης του Αστικού Δικονομικού Δικαίου Ι, με βάση 
υποθέσεις εργασίας ή/και το ιστορικό δημοσιευμένων ή αδημοσίευτων δικαστικών 
αποφάσεων  

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομοθεσίας και νομολογίας, παρουσίαση 
δικαστικών αποφάσεων και υποθέσεων εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας, επίλυση πρακτικών 
ασκήσεων σε συνεργασία με τους φοιτητές, διαγωνίσματα, ατομικές και ομαδικές εργασίες  

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

1. Συμμετοχή στην τάξη 
2. Ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις 
3. Τελικές γραπτές εξετάσεις  
4. Εκπόνηση εργασιών 

 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Εγχειρίδιο 
Πολιτικής 
Δικονομίας   
Β΄ έκδοση 

Νίκας Νικόλαος Εκδόσεις 
Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2016 978-960-568-475-4 

Πολιτική 
Δικονομία  
(Θεωρία-
Νομολογία-
Υποδείγματα) 
Β΄ έκδοση, 
Επικαιροποιημένη 
και με τον ν. 
4512/2018 

Μακρίδου 
Καλλιόπη, 
Απαλαγάκη 
Χαρούλα, 
Διαμαντόπουλος 
Γεώργιος 

Εκδόσεις 
Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2018 978-960-568-762-5 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια, Συλλογικά Έργα και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 
Κώδικας 
Πολιτικής 
Δικονομίας 
Ερμηνεία κατ’ 
άρθρο 
Τόμος 1 και 2  
5ή έκδοση 

Απαλαγάκη 
Χαρούλα (επιμέλεια) 
(Μεταξύ άλλων  
συγγραφέων και  
Δρ Άννα Εμ. 
Πλεύρη) 
 

Νομική 
Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 

2017 978-960-622-
246-7 
 

Μη δικαιούχοι 
και μη 
υπόχρεοι 
διάδικοι στην 
πολιτική δίκη 

 Πλεύρη Άννα Εκδόσεις 
Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2014  
 
978-960-568-
178-4 

Ασφαλιστικά 
Μέτρα 
Μετά τον Ν 
4335/2015 
(Ερμηνεία –
Νομολογία- 
Υποδείγματα) 
2η έκδοση 

Χαμηλοθώρης 
Ιωάννης (επιμέλεια) 
(Μεταξύ άλλων  
συγγραφέων και  
Δρ Άννα Εμ. 
Πλεύρη) 
 

Νομική 
Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 

 2016 
 
 
 
978-960-562-
615-0 

 

Δίκαιο 
Αποδείξεως 
Β΄ έκδοση 
 

Νικόλοπουλος 
Γεώργιος 

Εκδόσεις 
Σάκκουλα  
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2011  
978-960-445-
749-6 

 
 


