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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Νοµική Ορολογία

SYLLABUS
Legal Terminology

2 εβδοµάδες, 60 ώρες

2 weeks, 60 hours

Ι. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
α) Γενικές αρχές δικαίου - εισαγωγή στο αστικό δίκαιο :
• Η ισχύς των κανόνων δικαίου και η ερµηνεία του δικαίου.
• ∆ικαιώµατα : έννοια, διακρίσεις, κτήση, απώλεια,
άσκηση.
• ∆ικαιοπραξία : έννοια, διακρίσεις, κανόνες, έγκυρη
κατάρτιση.
• Συµβάσεις : είδη, υποχρεώσεις.
• Αδικοπραξία - αδίκηµα.
• Κατ’ ιδίαν εµπράγµατα δικαιώµατα : κυριότητα, δουλείες,
ενέχυρο, υποθήκη.
β) Η λειτουργία του δικαστικού συστήµατος - είδη
δικαστηρίων.
γ) Η εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας στο πλαίσιο
του Γ΄ Πυλώνα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
:
• Η αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα.
• Η προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα.
• Μειονότητες και κοινοτικό δίκαιο.
• Ο νόµος για τη µετανάστευση.
δ) Αρχές συνταγµατικού δικαίου. Το Σύνταγµα της
Ελλάδας, η συγκρότηση της κυβέρνησης, η οργάνωση και
η λειτουργία της, οι αρµοδιότητες των µελών της , το
εκλογικό σύστηµα.
ε) ∆ίκαιο του περιβάλλοντος :
• Ευρωπαϊκές εξωτερικές σχέσεις και προστασία του
περιβάλλοντος.
• ∆ιασυνοριακή ρύπανση.
• Επικίνδυνες δραστηριότητες για το περιβάλλον.
στ) Κοινωνία των πληροφοριών :
• Νοµικό και πολιτικό πλαίσιο της προστασίας των
προσωπικών πληροφοριών και της ιδιωτικής ζωής.
• Το δίκαιο του διαδικτύου (Internet).
ζ) Η θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα.
• Το δικαίωµα στην αντίρρηση συνείδησης
η) Το διεθνές Ένταλµα Σύλληψης
• Αστυνοµική και ∆ικαστική συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις

Ι. TOPICS
a) General principles of law - introduction to civil law.
b) Greek judicial system and types of courts.
c) Harmonization of the Greek legislation in line with
the third pillar of the E.U. Treaty.
d) Constitutional law principles - the Greek
government - the election system.
e) Environment law
f) Protection of Personal Data, Laws governing the
Internet.
g) Religious freedom in Greece – the right to
conscientious objection
h) The International Extradition Laws – police/judicial
cooperation in criminal cases – Europol – Treaty on
combating organized crime.
ΙΙ. GRAMMAR - LANGUAGE FOCUS
a) “Katharevoussa” in legal texts.
b) Ancient phrases, words with similar sound,
expressions, compound words.
ΙΙΙ. THE EDUCATIONAL MATERIAL
Is composed of: legal documents, law lectures, articles
in law magazines, laws and decrees, audiovisual aids
(cassettes, CDs, videocassettes).
The textbook is a photocopied edition by the Hellenic
Culture Centre.
ΙV. GENERAL NOTES
a) The 40 hours (4 hours per day) is on text analysis
and special lectures on the topics mentioned above.
The seminar is held by philologists and specialist
lawyers.Co-ordinators of this programme are:
Andriani Mardaki, lawyer, Ifigenia Georgiadou,
philologist.
b) The 20 hours involve attending: a trial in the Court,
conferences and lectures organized during the
lessons by the Lawyers’ Association of Athens,
lectures in the Law Faculty of the University of
Athens. Students prepare and present their own
projects on law issues.
A minimum of 7 students is required for this seminar.
If there are fewer students the seminar can be
organized with a corresponding increase in fees
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•

Σύµφωνο κατά του οργανωµένου εγκλήµατος

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ
α) H καθαρεύουσα σε νοµικά κείµενα
β) Αρχαίες φράσεις, οµόηχα, ιδιωµατισµοί, σύνθετα
ΙΙΙ. ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αποτελείται από αυθεντικά κείµενα: δικόγραφα, εισηγήσεις
σε νοµικά συνέδρια, άρθρα σε νοµικά περιοδικά, νόµους,
προεδρικά διατάγµατα. Το µάθηµα υποστηρίζεται από
σχετικές κασέτες, CD, βιντεοκασέτες. Υλικά του Κέντρου.
ΙV. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Οι 40 ώρες αφορούν γλωσσική επεξεργασία κειµένων και
ειδικές εισηγήσεις, στα προαναφερόµενα θέµατα.
∆ιδάσκουν φιλόλογοι και εξειδικευµένοι νοµικοί
επιστήµονες. Υπεύθυνοι του προγράµµατος: Ανδριανή
Μαρδάκη, νοµικός, Ιφιγένεια Γεωργιάδου, φιλόλογος.

2. Οι 20 ώρες αφορούν παρακολούθηση µίας δίκης κατά την
επίσκεψη στα ∆ικαστήρια, ηµερίδων και διαλέξεων που
οργανώνονται κατά την περίοδο των µαθηµάτων από το
∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, παραδόσεων στη Νοµική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι µαθητές εκπονούν
και παρουσιάζουν εργασίες για νοµικά θέµατα.
Για την οργάνωση του τµήµατος απαιτείται ελάχιστος
αριθµός συµµετοχών : 7 άτοµα. Στην περίπτωση λιγότερων
συµµετοχών, το µάθηµα µπορεί να οργανωθεί εφόσον
υπάρξει αντίστοιχη αύξηση των διδάκτρων.
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