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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-341 Δίκαιο Απόδειξης ΙΙ 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 
LLB-110, LLB-130, LLB-
170, LLB-238, LLB-234, 
LLB-340  

Νομικής Εαρινό 

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-342  

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:  Η επίτευξη από τους φοιτητές της αποκτήσεως γνώσεως της λειτουργίας κυρίως του 
δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων καθώς και η κατανόηση της 
διαδικασίας «συμμορφώσεως» προς τους εκτελεστούς τίτλους, όπως λ.χ. τις δικαστικές 
αποφάσεις, μέσω της αναγκαστικής εκτελέσεως   Ο στόχος του μαθήματος αφορά ειδικά στην κατάκτηση από τους φοιτητές της γνώσεως 
των γενικών προϋποθέσεων του παραδεκτού και βασίμου των τακτικών και εκτάκτων 
ενδίκων μέσων, της διαδικασίας ενώπιον των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων και ενώπιον 
του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα δε, η κατάκτηση από τους φοιτητές των προϋποθέσεων 
παραδεκτού των ενδίκων μέσων της εφέσεως, της ανακοπής ερημοδικίας, της 
αναψηλαφήσεως, της αναιρέσεως καθώς και των ενδίκων βοηθημάτων της ανακοπής και 
της τριτανακοπής.   Στους μαθησιακούς στόχους εντάσσεται επίσης και η απόκτηση γνώσεων στο γενικό μέρος 
της αναγκαστικής εκτελέσεως (άρθρα 904 επ. ΚΠολΔ), συμπεριλαμβανομένων των 
υποκειμένων, του αντικειμένου και της προδικασίας αυτής, όπως και η εξέταση των 
ενδίκων βοηθημάτων στην αναγκαστική εκτέλεση, λ.χ. των ανακοπών των άρθρων 933 και 
936 ΚΠολΔ και των δικών περί την εκτέλεση  Περαιτέρω, το μάθημα αφορά και στη διδασκαλία και απόκτηση γνώσεων επί του ειδικού 
μέρους της αναγκαστικής εκτελέσεως των εκτελεστών τίτλων. Συγκεκριμένα εξετάζονται 
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τα μέσα και τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως, ειδικότερα δε η κατάσχεση κινητής ή 
ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, η κατάσχεση στα χέρια τρίτου, η κατάσχεση πλοίων ή 
αεροσκαφών, η κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων, η αναγκαστική διαχείριση και 
τέλος η προσωπική κράτηση.  Στόχο του μαθήματος αποτελεί ακόμη 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 ΙΙ, 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 ΙΙ  
2. Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής και το σύστημα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου ΙΙ 
3. Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ 
4. Αναλύουν και επεξεργάζονται θεωρητικά και δογματικά ζητήματα του Αστικού Δικονομικού 
Δικαίου ΙΙ, 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 ΙΙ, διατυπώνοντας με καθαρό 
και δομημένο τρόπο τις απαντήσεις τους, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 
 Δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων και η διαδικασία της 

«συμμορφώσεως» προς τους εκτελεστούς τίτλους, όπως λ.χ. τις δικαστικές αποφάσεις, 
μέσω του συστήματος της αναγκαστικής εκτελέσεως  Γενικές προϋποθέσεις παραδεκτού και βασίμου των τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων 
και η διαδικασία ενώπιον των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων και ενώπιον του Αρείου 
Πάγου  Προϋποθέσεις παραδεκτού των ενδίκων μέσων της εφέσεως, της ανακοπής ερημοδικίας, 
της αναψηλαφήσεως, της αναιρέσεως καθώς και των ενδίκων βοηθημάτων της ανακοπής 
και της τριτανακοπής  Γενικό μέρος της αναγκαστικής εκτελέσεως (άρθρα 904 επ. ΚΠολΔ), 
συμπεριλαμβανομένων των υποκειμένων, του αντικειμένου και της προδικασίας  Ένδικα βοηθήματα στην αναγκαστική εκτέλεση, λ.χ. οι ανακοπές των άρθρων 933 και 936 
ΚΠολΔ και δίκες περί την εκτέλεση 
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 Ειδικό μέρος της αναγκαστικής εκτελέσεως και συγκεκριμένα: Μέσα και είδη της 
αναγκαστικής εκτελέσεως, ήτοι η κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, 
η κατάσχεση στα χέρια τρίτου, η κατάσχεση πλοίων ή αεροσκαφών, η κατάσχεση ειδικών 
περιουσιακών στοιχείων, η αναγκαστική διαχείριση και τέλος η προσωπική κράτηση  Σύγχρονα, επίκαιρα και εξειδικευμένα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, τα οποία 
ανήκουν στη ύλη του εν λόγω μαθήματος καθώς και η μελέτη και έρευνα της αντίστοιχης 
νομολογίας   Επίλυση πρακτικών από το φάσμα της ύλης του Αστικού Δικονομικού Δικαίου ΙΙ, 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 

Δίκαιο Αναγκαστικής 
Εκτελέσεως Ι – 
Β΄ έκδοση       ή 

Νίκας Νικόλαος Εκδόσεις 
Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2017 978-960-568-713-7 

Δίκαιο 
Αναγκαστικής 
Εκτελέσεως  

Γέσιου – Φαλτσή 
Πελαγία 

Εκδόσεις 
Σάκκουλα 
Αθήνα-

2017 978-960-568-
566-9 
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Τόμος Ι – Β΄ 
έκδοση - Γενικό 
Μέρος  
Τόμος ΙΙα- 
Β΄ έκδοση-Ειδικό 
Μέρος 

 Θεσσαλονίκη 978-960-568-720-5 

 
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 
 

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 

 
 
 


