
Τίτλος
Μαθήματος

Εμπορικό και Πτωχευτικό Δίκαιο

Κωδικός
Μαθήματος

LAW 405

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό

Επίπεδο Προπτυχιακό

Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

4ο / 8ο (Εαρινό)

ECTS 6 Διαλέξεις /
εβδομάδα

1 Εργαστήρια /
εβδομάδα

Στόχος
Μαθήματος

H εκμάθηση των βασικών πτυχών του Εμπορικού Δικαίου καθώς και

τη φύση, διαδικασία και συνέπειες του διατάγματος πτώχευσης και

εκκαθάρισης..

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των διαλέξεων αναμένεται ότι οι φοιτητές θα:

 Η κατανόηση του εμπορικού δικαίου και των επί μέρους
κλάδων που περιλαμβάνει.

 Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα άσκησης εμπορικής
δραστηριότητας μέσω εταιρίας.

 Η εκμάθηνση του βασικού πλαισίου του Περί Πτωχεύσεως
Νόμου (Κεφ 5).

 Η κατανόηση της φύσης και συνεπειών του διατάγματος
πτώχευσης.

 Η γνώση βασικών πτυχών του Περί Αφερεγγυότητας Νόμου (Ν
65/2015)

 Η εκμάθηνση του βασικού πλαισίου του Κεφ. 113 σχετικά με τα
είδη και διαδικασίες εκκαθάρισης.

Η κατανόηση της φύσης και συνεπειών του διατάγματος εκκαθάρισης

Προαπαιτούμενα LAW 306 Εταιρικό Δίκαιο Συναπαιτούμενα Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

1. Εισαγωγή

2.. Εμπορικό Δίκαιο- Ποιους κλάδους περιλαμβάνει
-Τρόποι άσκησης εμπορικής δραστηριότητας
-Πλεονεκτήματα ίδρυσης Εταιρείας
-Γενικές αναφορές στον Περί Εταιρειών Νόμο
-Ευρωπαϊκό και Διεθνές πλαίσιο Εμπορικού Δικαίου

3. Περί Πτωχεύσεως Νόμος (βασικό πλαίσιο)
-Τροποποιήσεις – ερμηνεία όρων
-Επιπτώσεις επί του φυσικού προσώπου



-Σκοπός της διαδικασίας πτώχευσης
- Ο επίσημος παραλήπτης
- Νομολογία
-Άρθρο 14 Κεφ.6
-Νομολογία

4 και 5. -Ανάλυση των άρ.4 και 5 του Κεφ.5 σχετικά
με την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας και
προϋποθέσεις που απαιτούνται για κήρυξη σε

πτώχευση
-Παραπομπή σε Νομολογία
-Ερμηνεία εκκαθαρισμένου χρέους και εξασφαλισμένου
Πιστωτή
- Νόμος Περί Αφερεγγυότητας για Φυσικά Πρόσωπα (Ν

65/2015) (Σχέδιο αποπληρωμής και προστατευτικό διάταγμα)
-Νομολογία

6. Άρθρο 6 ΚΕΦ.5
Πτωχευτικοί Κανονισμοί

-Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
-Αίτηση του πιστωτή
-Αίτηση από τον ίδιο τον οφειλέτη
-Νομολογία

7. -Αποτέλεσμα Διατάγματος Πτώχευσης
-Αποκατάσταση πτωχεύσαντα με Αίτηση

-Αυτοδίκαιη
-Σχετική Νομολογία

8. Κεφ.113 Άρθρο 203
-Τρόποι εκκαθάρισης
-Άρθρο 211 Κεφ.113
- Εκκαθάριση από το Δικαστήριο
-Άρθρο 209 Αρμοδιότητες Δικαστηρίου
-Άρθρο 212 Ανικανότητα Εταιρείας να πληρώσει τα χρέη

της
-Νομολογία

9. -Αίτηση για εκκαθάριση
-Περιεχόμενο της Αίτησης
-Νομολογία

10. -Ακρόαση της Αίτησης
-Εκκαθάριση
-Διάθεση περιουσιακών στοιχείων
-Νομολογία



11. -Διαδικασία μετά την έκδοση Διατάγματος Εκκαθάρισης
-Προτεραιότητα Απαίτηση
-Εκούσια Εκκαθάριση
και υπό την επίβλεψη του Δικαστηρίου

12. Επανάληψη

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Παράδοση: 20 ώρες

Συζήτηση: 12 ώρες

Βιβλιογραφία Οι διαλέξεις που είναι διαθέσιμες στα πλαίσια της διαδασκαλίας του
μαθήματος.

Η εκκαθάριση των εταιρειών , Ανδρέα Ποιητή .

Σύνοψη και κύρια σημεία Ν 65/2015, Λεμονιά Καουτζάνη

Αξιολόγηση 60% - Τελική Εξέταση
20% - Ενδιάμεση Εξέταση
10% - Παρουσίαση

10% - Παρουσίες & απόδοση στις διαλέξεις

Γλώσσα Ελληνικά


