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ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ 

Πεπιγπαθή Μαθήμαηορ  

1. Τίηλορ Μαθήμαηορ Δμποπικό Γίκαιο 

2. Κωδικόρ Μαθήμαηορ ΔΔΓ502 

3. Τύπορ Μαθήμαηορ 
Υπνρξεσηηθφ 

4. Δπίπεδο Μαθήμαηορ Μεηαπηπρηαθφ  

5. Έηορ  Σποςδών 1
ν
  

6. Δνόηηηα 2
ε
  

7. Πιζηωηικέρ Μονάδερ (ECTS)  5 

8. Όνομα Γιδάζκονηορ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Σηπιηαλφο Ν. Φξηζηνθφξνπ 

9. Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα 

 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γίλεη κία αλάιπζε ησλ πξνλνηψλ ησλ 

ζρεηηθψλ λνκνζεζηψλ νη νπνίεο δχλαληαη λα ρξεζηκεχζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο; αλάιπζε παιαηφηεξσλ 

ππνζέζεσλ Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Κχπξνπ ψζηε λα αληηιεθζνχλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ην πλεχκα κε ην νπνίν ην δηθαζηήξην αληηκεησπίδεη ηα λνκηθά ζέκαηα ηα νπνία 

θαηαιήγνπλ ζε απηφ. Μέζα απφ απηέο ηηο αλαιχζεηο νη ζπκκεηέρνληεο ζα εθπαηδεπηνχλ σο 

πξνο ην βέιηηζην ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπο έρνληαο 

πιένλ ζεσξεηηθέο αιιά θαη πξαθηηθέο γλψζεηο. 

10.  Τπόπορ Παπάδοζηρ  

 

Πξφζσπν κε Πξφζσπν 

 

11. Ππο-απαιηούμενα και Σςν-απαιηούμενα 

Γελ Υπάξρνπλ 
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12.  Πεπιεσόμενο Μαθήμαηορ (Σηόσορ, Πεπιεσόμενο)  

Σηόσορ 

(i) H θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έλλνηαο ηνπ δηθαίνπ φπσο ηνπ θαζνξίδεη ν 

λφκνο θαη ε λνκνινγία.  

(ii) Η αλάιπζε ησλ πξνλνηψλ ησλ βαζηθψλ λφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπνξηθφ δίθαην 

(iii) Η εξκελεία ησλ πξνλνηψλ ησλ βαζηθψλ λφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπνξηθφ δίθαην 

(iv)  Η αληίιεςε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη. 

(v) Οη βέιηηζηνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

(vi)  Αλάιπζε ηεο Γηθαζηεξηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Πεπιεσόμενο 

Σην κάζεκα ηνπ εκπνξηθνχ δίθαηνχ γίλεηαη κηα γεληθή αλαζθφπεζε ησλ λνκνζεζηψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλάιπζε ησλ βέιηηζησλ ηξφπσλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνλνηψλ απηψλ ησλ λνκνζεζηψλ.  

 Δηζαγσγή-Αξρέο Γηθαίνπ φπσο απηέο εθαξκφδνληαη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

 Δηζαγσγή ζε βαζηθέο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ. 

 Γίθαην ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ι. 

 Γίθαην ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ΙΙ. 

 Βαζηθέο Πξφλνηεο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. 

 Δξγαηηθφ Γίθαην θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ΙΙΙ. 

 Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ. 

 Γίθαην ησλ Σπκβάζεσλ. 

 Τξφπνη Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Δμσ-δηθαζηεξηαθά. 

 Δπαλάθηεζε Οθεηιψλ Ι. 

 Δπαλάθηεζε Οθεηιψλ ΙΙ. 

 

13.  Σςνιζηώμενη ή Απαιηούμενη Βιβλιογπαθία 

Γίδνληαη ζεκεηψζεηο ππν κνξθή παξνπζηάζεσλ, κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ειεθηξνληθήο 

εθαξκνγήο The Cyprus Employment Law and GDPR Tool θαη κειέηε ηνπ Πεξη Δηαηξεηψλ 
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Νφκνπ, Πεξη Τεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρφιεζεο Νφκνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. 

14.  Σσεδιαζμένερ Μαθηζιακέρ Γπαζηηπιόηηηερ και Γιδακηικέρ Μέθοδοι 

Η δηδαζθαιία γίλεηαη κέζσ πνιπκέζσλ θαη ηεο δηαδξαζηηθήο ρξήζεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο 

(mobile app).    

 

15.  Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ και κπιηήπια 

 

Τειηθή Δμέηαζε: 80% 

Παξνπζία/ Σπκκεηνρή ζηελ ηάμε: 20% 

 

16.  Γλώζζα Γιδαζκαλίαρ 

Διιεληθά 

17.  Ππακηική Άζκηζη 

Πξναηξεηηθή  

 


