
Τίτλος Μαθήματος Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 

Κωδικός Μαθήματος AED320 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Πτυχίο (1ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

4ος Χρόνος / 7ο   Τετράμηνο  

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι και 6 
τηλεσυναντήσ
εις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη γνώση 
αναφορικά με το νομικό σύστημα της Κύπρου, τις νομικές και 
συνταγματικές αρχές, τις αδικοπραξίες και τις συμβάσεις. Επιπλέον, 
προσφέρει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με 
τα καθήκοντα των λογιστών και ελεγκτών, το ρόλο του (εμπορικού) 
αντιπροσώπου, τη νομοθεσία που διέπει τις εταιρικές σχέσεις καθώς 
και όλες τις γνώσεις σχετικά με τη σύσταση μιας εταιρίας. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να 

είναι σε θέση να: 

 Εξηγήσουν τα βασικά στοιχεία του νομικού συστήματος της 
Κύπρου. 

 Αντιλαμβάνονται και να συζητούν τις βασικές αρχές του 
δικαίου όσον αφορά το γενικό νομικό σύστημα, 
συνταγματικές αρχές, αδικοπραξίες και τις συμβάσεις. 

 Εξηγούν και να αναλύουν το καθήκον των λογιστών και 
ελεγκτών. 

 Εξηγήσουν το ρόλο του (εμπορικού) αντιπροσώπου. 

 Εξηγήσουν τη νομοθεσία που διέπει τους συνεταιρισμούς. 

 Εξηγήσουν τις διαδικασίες σύστασης μίας εταιρίας. 

 Εφαρμόζουν τον νόμο από τη θεωρία στην πράξη. 
 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το νομικό σύστημα της Κύπρου 

Βασικά στοιχεία του νομικού συστήματος της Κύπρου. 



Δομή του δικαστηρίου: 

(α) Καθορισμός του νόμου και διάκριση των πηγών του δικαίου. 

(β) Εξηγήστε τη δομή, τη λειτουργία και τη δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων. 

Πηγές του δικαίου: 

(α) Προσδιορίστε τις κύριες διατάξεις και λειτουργίες του 
συντάγματος. 

(β) Εξηγήστε το δόγμα τους Δικαίου της Ανάγκης και την εφαρμογή 
του στο νομικό σύστημα της Κύπρου. 

(γ) Εξηγήστε τι σημαίνει νομολογία και νομολογιακό προηγούμενο 

(δ) Εξηγήστε τη νομοθεσία και αξιολογήστε τη νομοθετική 
εξουσιοδότηση  

(ε) Εξηγήστε την έννοια και την εφαρμογή του κοινού δικαίου 
(Common Law) και την αρχή της επιείκειας (equity) στην έννομη τάξη 
της Κύπρου. 

(στ’) Εξηγήστε την έννοια και την προστασία του δικαίου των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα και 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

 

Το Δίκαιο των αδικοπραξιών 

(α) Εξηγήστε την έννοια της αδικοπραξίας. 

(β) Προσδιορίστε παραδείγματα αδικοπραξιών, μεταξύ των οποίων 
η απατηλή χρήση διακριτικού σημείου (passing off) και η αμέλεια. 

(γ) Εξηγήστε το καθήκον επιμέλειας και την παράβασή του. 

(δ) Εξηγήστε την έννοια της αιτιώδους συνάφειας και της απόστασης 
μεταξύ ζημίας και αδικοπραξίας (remoteness of damage). 

(ε) Συζητήστε τα επιχειρήματα άμυνας σε περιπτώσεις αμέλειας. 

 

Επαγγελματική αμέλεια στο ενοχικό δίκαιο. 

Επαγγελματική αμέλεια: 

Εξηγήστε και αναλύστε το καθήκον επιμέλειας των λογιστών και των 
ελεγκτών. 

 

Σύναψη συμβάσεων. 

Ενοχικό Δίκαιο 

Σύναψη σύμβασης: 



(α) Αναλύστε τη φύση μιας απλής σύμβασης. 

(β) Εξηγήστε την έννοια της προσφοράς και διαχωρίστε την από τις 
προσκλήσεις για υποβολή προσφοράς. 

(γ) Εξηγήστε τη σημασία και την συνέπεια της αποδοχής. 

  

Περιεχόμενο των συμβάσεων: 

(α) Διαχωρισμός δεσμευτικών όρων από μη δεσμευτικές δηλώσεις . 

(β) Καθορισμός των διαφόρων συμβατικών όρων. 

(γ) Εξηγήστε την επίδραση των ρητρών εξαίρεσης και αξιολογήστε 
τον έλεγχό τους. 

  

Λήξη Σύμβασης και ένδικα μέσα για παραβίαση των όρων της 
σύμβασης 

Ενοχικό Δίκαιο 

Παραβίαση των όρων της σύμβασης και ένδικα μέσα: 

(α) Εξηγήστε την έννοια και το αποτέλεσμα της παραβίασης των 
όρων της σύμβασης. 

(β) Εξηγήστε τους κανόνες σχετικά με την επιδίκαση αποζημίωσης. 

(γ) Αναλύστε τα ένδικα μέσα αναφορικά με τη παραβίαση των όρων 
της σύμβασης. 

 

Σχέση εμπορικού αντιπροσώπου και αντιπροσωπευόμενου 

Η ίδρυση και σύσταση των επιχειρήσεων.  

Νομοθεσία που διέπει τη σχέση εμπορικού αντιπροσώπου και 
αντιπροσωπευόμενου: 

(α) Καθορίστε το ρόλο του εμπορικού αντιπροσώπου και δώστε 
παραδείγματα τέτοιων σχέσεων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους 
εταίρους και στους διευθυντές εταιρειών. 

(β) Εξηγήστε πώς δημιουργείται η σχέση εμπορικού 
αντιπροσώπου και αντιπροσωπευόμενου. 

(γ) Καθορίστε την εξουσία του εμπορικού αντιπροσώπου. 

(δ) Εξηγήστε την πιθανή ευθύνη τόσο του αντιπροσωπευόμενου  
όσο και του εμπορικού αντιπροσώπου.  

 

 



 

Συνεταιρισμοί  

(α) Νομοθεσία που διέπει την εταιρική σχέση, τόσο στην περίπτωση 
των ομόρρυθμων όσο και των  ετερόρρυθμων εταιρειών.  

(β) Δημιουργία συνεταιρισμών. 

(γ) Αρμοδιότητες και ευθύνες των εταίρων σε σχέση με τη 
δραστηριότητα των συνεταιρισμών. 

(δ) Αναλύστε την ευθύνη των διαφόρων εταίρων.  

 

Ίδρυση εταιρείας  

Η σύσταση μίας εταιρείας 

Εταιρείες και νομική οντότητα: 

(α) Διαχωρισμός μεταξύ ατομικής επιχείρησης, (συνεταιρισμών) και 
(εταιρειών).  

(β) Εξηγήστε την έννοια και την επίδραση της περιορισμένης 
ευθύνης. 

(γ) Αναλύστε τους διάφορους τύπους εταιρειών, ιδίως ιδιωτικές και 
δημόσιες επιχειρήσεις. 

(δ) Εξηγήστε την έννοια της ξεχωριστής προσωπικότητα και την 
αρχή της αυτοτέλειας μίας εταιρείας (εταιρικό πέπλο) 

(ε) Αναγνωρίστε περιπτώσεις όπου αίρεται η χωριστή νομική 
προσωπικότητα (άρση εταιρικού πέπλου) 

Η ίδρυση και σύσταση μιας εταιρείας: 

(α) Εξηγήστε τον ρόλο και τα καθήκοντα των ιδρυτών μίας εταιρείας, 
τις περιπτώσεις παράβασης των καθηκόντων τους και των 
διαθέσιμων ένδικων μέσων εναντίων τους. 

(β) Περιγράψτε την έννοια και τους κανόνες σχετικά με τις συμβάσεις 
που συνήφθησαν πριν τη σύσταση της εταιρείας.  

(γ) Περιγράψτε τη διαδικασία εγγραφής των εταιρειών, δημόσιων και 
ιδιωτικών.  

 

Μητρώα εταιρειών, τήρηση βιβλίων, φύλαξη εγγράφων, και 
καθήκον υποβολής εκθέσεων 

Η ίδρυση και σύσταση επιχειρηματικής οργάνωσης (συνέχεια) 

Εταιρικοί σχηματισμοί: 



(δ) Περιγράψτε τα βιβλία, τα έγγραφα, και τις εκθέσεις που πρέπει 
να τηρούν ή να υποβάλουν οι εταιρείες. 

 

Η ίδρυση της εταιρείας 

Η ίδρυση και σύσταση  επιχειρηματικής οργάνωσης (συνέχεια) 

(ε) Επίδραση των ιδρυτικών  εγγράφων μιας εταιρείας. 

(στ’) Το περιεχόμενο του ιδρυτικού εγγράφου ενός οργανισμού. 

(ζ) Το περιεχόμενο των πρότυπου  καταστατικού  ενός οργανισμού 

(η) Διαδικασία με την οποία μπορούν να τροποποιηθούν το 
καταστατικό και το ιδρυτικό έγγραφο ενός οργανισμού. 

(θ) Εξηγήστε τους ελέγχους πάνω στα ονόματα που οι εταιρείες 
μπορούν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. 
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία 
Απαιτούμενα Εγχειρίδια: 
Ilia A. Kammitsi Michealides & Charalambos-Marios S. Karapatakis, 
“Cyprus Corporate and Business Law”, latest edition”. 
 
Προτεινόμενα Εγχειρίδια: 
Marsh & Soulsby Treitel: Outlines Of English Law, Latest Edition.                           
Keenan and Riches : Business Law, Latest Edition 
Robert Upex, Geoffrey Bennett, Jason Chuah (Contributor), Davies 
On Contract, Latest Edition 

 

Αξιολόγηση 
 

Τελική Εξέταση 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


