
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 084 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υπόβαθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Η παρακολούθηση του μαθήματος διευκολύνεται 
(αλλά δεν προϋποθέτει) βασική γνώση του δικαίου της 
ΕΕ (μάθημα «Δίκαιο της ΕΕ»). 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TME237/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εισάγει τους φοιτητές στο δίκαιο των διεθνών συναλλαγών. 
Ειδικότερα, τους εισάγει στο δίκαιο, θεσμικό και ουσιαστικό, του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ), ενώ παράλληλα αναφέρεται σε βασικές δι/πλειομερείς εμπορικές 
συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί ή τελούν υπό διαπραγμάτευση (με έμφαση σε 
συμφωνίες στις οποίες μετέχει η ΕΕ). Περαιτέρω εισάγονται βασικές αρχές και κανόνες 
που αφορούν στη διεθνή επενδυτική διαιτησία. Τέλος, σε ένα τρίτο μέρος, όλα τα 
παραπάνω προσεγγίζονται υπό το πρίσμα των εξωτερικών σχέσεων και της εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ.  
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – Ύλη του Μαθήματος ανά θεματική ενότητα 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: έννοιες, ιστορία, λόγοι ανάπτυξης 
2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΕ – Γενικά 
3. GATT – Θεσμικά, Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών 
4. GATT – Πρόσβαση στην Αγορά – Αρχή της Μη Διάκρισης 
5. GATT – Εξαιρέσεις και Επανορθώσεις 
6. GATS – Γενικά 
7. Σύγχρονες μορφές δι/πολυμερών εμπορικών συμφωνιών 
8. Μελέτη περίπτωσης Energy Charter Treaty 
9. Διεθνής επενδυτική διαιτησία 
10. Διεθνής επενδυτική διαιτησία 
11. Θέματα ΕΕ – σχέσεις ενωσιακού/διεθνούς δικαίου, άμεση εφαρμογή 
 
 
 

 

  

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
Το μάθημα αποσκοπεί στις παρακάτω γενικές ικανότητες: 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση της σχετικής 
βιβλιογραφίας 
• Αυτόνομη εργασία 
• Άσκηση κριτικής 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Κατανόηση του παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι και των κανόνων της «παγκοσμιοποίησης» 
 
 
 



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Λογισμικού Παρουσιάσεων [Power Point]  
- Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
ειδικής πλατφόρμας μάθησης [e-class] όπου αναρτάται, 
σε εβδομαδιαία βάση, και χρησιμοποιείται υποστηρικτικό 
υλικό. Μέσω αυτής της διαδραστικής πλατφόρμας ο 
διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει 
ανάδραση. 
Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες 
Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω e-mail, της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 33 
Ηλεκτρονικές ασκήσεις 
(πρόοδοι) 

35 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

100 

  
  
  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  168 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. 
Το παρόν κείμενο περιγραφής του μαθήματος, με τα 
κριτήρια αξιολόγησης, είναι προσβάσιμο στον Οδηγό 
Σπουδών του Τμήματος που αναρτάται πριν την έναρξη 
κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς στον ιστότοπο του Τμήματος και 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος. Επίσης, οι 
φοιτητές/τριες ενημερώνονται από το πρώτο μάθημα 
σχετικά με τις απαιτήσεις τους μαθήματος και τις δικές τους 
υποχρεώσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης και τις απαιτήσεις 
του εξαμήνου.  
Αξιοποιούνται, επίσης, στο έπακρο οι δυνατότητες της 
πλατφόρμας e-class. 
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση στο τέλος του εξαμήνου 
γίνεται με δύο τρόπους: με τη διεξαγωγή δύο προόδων στη 
μέση και στο τέλος του εξαμήνου οι οποίες μπορεί να 
γίνουν «απαλλακτικές» αν οι φοιτητές πετύχουν συνολικό 
βαθμό πάνω 6,5/10 και βάσει της τελικής εξέτασης, η οποία 
είναι προφορική. 
 Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10. 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 



- Mπρεδήμα – Γουργουρίνη, Το δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
Νομική Βιβλιοθήκη, 2018.  
- Στεφάνου, Γκόρτσου, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006.  
- Herdegen (επιμ. Τζιώνας-Σκιαδάς), Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, εκδ. Τζιόλα, 2019. 
- Van den Bossche/ Zdouc, The law and policy of the World Trade Organization: Text, 
cases and materials, Cambridge University Press, 2017.  

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
European Journal of International Law 
Journal of World Trade 
Journal of International Economic Law 
Journal of Industrial Competition and Trade 
World Trade Review 
 
Revue Internationale de Droit Economique 
 

 

 


