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Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή 

Κωδικός Μαθήματος  Τύπος Μαθήματος ECTS   ΕCTS 

LAWG 353G Επιλογής  6  3 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνική 
Προαπαιτούμενα 

Κανένα 
Χώρος Διδασκαλίας 

Αίθουσες Διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου 

Σκοπός του Μαθήματος: 

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ευθύνη παραγωγού, oi γενικοί όροι συναλλαγών και η 

συλλογική αγωγή. Στα πλαίσια αυτού θα εξεταστεί αρχικά η βασική νομοθεσία για την προστασία του 

καταναλωτή, καθώς και οι επιμέρους ειδικές νομοθεσίες. Οι νομοθεσίες αυτές περιλαμβάνουν την 

απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες 

δικαστικές αποφάσεις, τις διατάξεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την νομοθεσία για την επίδειξη 

αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση αγοράς με πιστωτική κάρτα όπως και την σχετική με 

συναλλαγές που γίνονται με κάρτες, αυτήν που διέπει την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά 

ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, όπως και τις αγορανομικές διατάξεις. Έμφαση 

θα δοθεί στην σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και στην εθνική νομοθεσία που είναι αποτέλεσμα της 

εναρμόνισης με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η οδηγία τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 

επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά.   

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 βασικές έννοιες και τις θεμελιώδεις αρχές,

2. Γνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής της βασικής και των επιμέρους νομοθεσιών,

3. Αναγνωρίζουν την σχέση και αλληλεξάρτηση εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και

νομολογίας,

4. Αναλύουν θεωρητικά ζητήματα του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών, και

5. Επιλύουν πρακτικά ζητήματα του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών.
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Εγχειρίδια Διδασκαλίας :  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος  

Καρατζά Λίλα 4 ΚΩΔΙΚΕΣ + 36 Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2012  

Σύγχρονη Νομοθεσία 

 

Πολυκώδικας Σάκκουλα E.E. 2012  

Δέλλιος Γεώργιος Ατομική και συλλογική 

προστασία των 

καταναλωτών από την 

έλλειψη ουσιαστικής 

διαπραγμάτευσης 

Σάκκουλα E.E. 2008  

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος  

Βάρκα/Αδάμη Α. Εισαγωγή στο Δίκαιο 

Προστασίας Καταναλωτή 

Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2010  

Αλεξανδρίδου Ε. Δίκαιο Προστασίας 

Καταναλωτή 

Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2008  

Καρακώστας Ι. Δίκαιο Προστασίας 

Καταναλωτή 

Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2008  

Μεντής Γιώργος Γενικοί όροι συναλλαγών σε 

καταναλωτικές και 

εμπορικές συμβάσεις 

Δίκαιο & 

Οικονομία - Π. 

Ν. Σάκκουλας 

2000  

Καράσης Μαριάνος 

 

Γενικοί όροι συναλλαγών Σάκκουλα 

Α.Ε. 

1992  

 

 


