
  

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο – Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Πιεξνθνξηθή» 

 

 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακή Διατριβή 

 

 Σίηινο Γηαηξηβήο Διαδικτυακό ύστημα Εκμάθησης Θεσμικού Ελληνικού 

Δικαίου Με Ενσωματωμένο Εργαλείο υγγραφής 

A Web Tutoring System For Greek Institutional Legal 

Framework With An Integrated Authoring Tool 

Ολνκαηεπψλπκν Φνηηήηξηαο ωτήριος ουφλάκος 

Παηξψλπκν Νικόλαος 

Αξηζκφο Μεηξψνπ ΜΠΠΛ / 14079 

Δπηβιέπνπζα Βίρβου Μαρία, Καθηγήτρια 

 

 

 

Ζκεξνκελία Παξάδνζεο Νοέμβριος 2016 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                        σηήξηνο νπθιάθνο 

Γηαδηθηπαθφ χζηεκα Δθκάζεζεο Θεζκηθνχ Διιεληθνχ Γηθαίνπ Με Δλζσκαησκέλν Δξγαιείν πγγξαθήο                   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σριμελής Εξεταστική Επιτροπή 

 

(ππνγξαθή) 

 

 

(ππνγξαθή) (ππνγξαθή) 

Όλνκα Δπψλπκν 

Βαζκίδα 

Όλνκα Δπψλπκν 

Βαζκίδα 

Όλνκα Δπψλπκν 

Βαζκίδα 

 

 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                        σηήξηνο νπθιάθνο 

Γηαδηθηπαθφ χζηεκα Δθκάζεζεο Θεζκηθνχ Διιεληθνχ Γηθαίνπ Με Δλζσκαησκέλν Δξγαιείν πγγξαθήο                   3 

Ευχαριστίες 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ 
ζπνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2014~2016. 

     Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα Καζεγήηξηα θ.α. Μαξία Βίξβνπ 
ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πεηξαηψο, γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ επθαηξία 
πνπ κνπ έδσζε λα αλαπηχμσ έλα project πνπ αληαπνθξίλεηαη απνιχησο ζηα ηερλνινγηθά κνπ 
ελδηαθέξνληά. Έλα project ην νπνίν ζπλδπάδνληαο ηερλνινγίεο απφ ην modern web πξνάγεη ηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ππνςήθην Γηδάθηνξα 
Πιεξνθνξηθήο θ. Υξήζην Σξνχζζα γηα ηελ άξηηα ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ θαη 
θαζνδεγεηηθφ ηνπ ξφιν ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

     Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.ν. Γεψξγην Σζηρξηληδή ηνπ ηκήκαηνο 
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, γηα ηελ νξγάλσζε απηνχ ηνπ επθπνχο (conversion 
course) πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ην νπνίν θαηαθέξλεη λα γαινπρήζεη 
αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία θαη λα ηνπο εληάμεη ζε έλα λέν πιαίζην 
ζπλεξγαζίαο κε θέληξν ηελ πιεξνθνξηθή, ζπλδπάδνληαο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη δηα κνηξάδνληαο 
απνηειεζκαηηθά ηε γλψζε κεηαμχ ηνπο. 

     Δπραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ πξνο ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο Δηξήλε Μνπγηάθνπ θαη 
Θαλάζε Κσλζηαληίλνπ, νη νπνίνη ζπλεξγάζηεθαλ εχζηνρα θαη επνηθνδνκεηηθά καδί κνπ ζηα 
δηάθνξα καζήκαηα θαη εξγαζίεο φπνπ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ απαηηνχζε. 

     Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θ.ν. Παλαγηψηε Κνηδαληθνιάνπ θαη θ.ν. Αξηζηείδε απνπλάθε, γηα ηελ 
εμαίξεηε παλεπηζηεκηαθή δηδαζθαιία. 

     Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ βαζηά ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνπο γνλείο κνπ Τβφλλε θαη Νηθφια 
γηα ηελ δηαρξνληθή ηνπο ζπκπαξάζηαζή θαη ηελ πιηθή θαη εζηθή ππνζηήξημε ησλ επηινγψλ κνπ, 
θαη ηε γπλαίθα κνπ Αξεηή γηα ηελ ππνκνλή, αγάπε θαη αθνζίσζε πνπ κνπ έδεημε ζε φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                        σηήξηνο νπθιάθνο 

Γηαδηθηπαθφ χζηεκα Δθκάζεζεο Θεζκηθνχ Διιεληθνχ Γηθαίνπ Με Δλζσκαησκέλν Δξγαιείν πγγξαθήο                   4 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ελφο εξγαιείνπ ζπγγξαθήο, ην νπνίν 
αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο ζχγρξνλεο δηαδηθηπαθέο 
εθαξκνγέο. 

     Σν εξγαιείν ζπγγξαθήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε θαηαλφεζεο 
ηνπ πιηθνχ απφ ηνπο ππνςεθίνπο δηθεγφξνπο. Σαπηφρξνλα, ελζσκαηψλεη θαη παξέρεη ζηνπο 
δηδάζθνληεο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζήο ηνπ.  

     ε επίπεδν παξνπζίαζεο, πξνεγείηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο, θαζψο θαη 
παξαπιήζηεο πινπνηήζεηο. Αθνινπζεί ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ. ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο κε ρξήζε 
δηαγξακκάησλ UML. Σέινο, παξαηίζεληαη πξνηάζεηο κειινληηθψλ επεθηάζεσλ. 

ABSTRACΣ 

Thesis in hand aims to present an authoring tool, which utilizes the interactive features offered 
by contemporary web applications. 

     The authoring tool provides for training of, as well as context understanding evaluation from 
candidate lawyers. Simultaneously it incorporates and offers to tutors multiple administrative 
capabilities.   

     In terms of presentation, the application‟s summary including reference to similar 
implementations, is followed by a detailed description of the application and its functions. 
Subsequently, the system architecture is analyzed using UML diagrams. Finally, proposals on 
future evolution are brought forward. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Ορισμός εκπαιδευτικού λογισμικού 

Σν ινγηζκηθφ (software) απνηειεί έλα απφ ηα δχν βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Γηαθξίλεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:  

α) ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο θαη  

β) ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ.  

     Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απνηειεί κηα εηδηθή θαηεγνξία ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ. 
Καηαζθεπάδεηαη ψζηε λα εθπιεξσζνχλ ζπγθεθξηκέλνη καζεζηαθνί ζηφρνη. Μπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηή ή σο ππνζηεξηθηηθφ 
κέζν απηνδηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο σο κέζν αμηνιφγεζεο ή 
απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ρσξίο βέβαηα απηφ λα απνηειεί θχξην ζθνπφ γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ. 

1.2 Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισμικού 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 
κπνξεί λα θαηαζηεί εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή γηα ηνλ καζεηή / εθπαηδεπφκελν. Ζ δηδαζθαιία 
κπνξεί λα γίλεη: 

α) Αιιειεπηδξαζηηθή 

β) Οδεγνχκελε απφ ηνλ ρξήζηε 

γ) Δκπινπηηζκέλε 

δ) Γηαζεκαηηθή θαη κε 

ε) Γπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο.  

Πην αλαιπηηθά:  

     Ζ δηδαζθαιία, ε νπνία είλαη νδεγνχκελε απφ ην ρξήζηε (user-driven), πξνυπνζέηεη ηελ 
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζ‟ απηή. Ζ εκπινπηηζκέλε (enriching) δηδαζθαιία παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο κε πνηθίινπο ηξφπνπο (ήρν, εηθφλα, γξαθηθά, θίλεζε). 
Δπίζεο, παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξία πνπ εκπιέθεηαη κε ηελ 
χιε ηνπ. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα ή δηεπηζηεκνληθφηεηα (interdisciplinary learning) ζηε δηδαζθαιία 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα εμέηαζεο κηαο έλλνηαο απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο θαη απφ δηάθνξα 
επηζηεκνληθά πεδία, κε απνηέιεζκα ηε βαζχηεξε θαη πνιχπιεπξε θαηαλφεζή ηεο. Σέινο, ε 
δηδαζθαιία, ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο (exploratory), πξνζθέξεη ζην ρξήζηε 
ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη θαηαλφεζεο δηαθφξσλ ζεκάησλ, ψζηε λα εκπεδσζεί ε λέα 
γλψζε.  

     Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη επίζεο, λα παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζην ρξήζηε ψζηε λα 
ηνλ βνεζά λα αλαγλσξίδεη ηελ φπνηα γλσζηηθή ηνπ πξφνδν. Σέινο, ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ 
ινγηζκηθνχ, κε ην νπνίν νη ρξήζηεο αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα λα εξγάδνληαη σο νκάδα θαη ν θαζέλαο λα ζπλεηζθέξεη κε ηηο γλψζεηο ηνπ. Ζ 
παξαγφκελε γλψζε, ιφγσ θαη ηεο δεκηνπξγνχκελεο άκηιιαο είλαη πην ζηαζεξή θαη παξακέλεη 
ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε. Όπσο θαη ε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ην 
νπνίν δηαπεξλάηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο παηδαγσγηθέο αξρέο, κπνξεί λα θαηαζηεί εμαηξεηηθά 
απνηειεζκαηηθφ γηα ην ρξήζηε. 
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1.3 Είδη εκπαιδευτικού λογισμικού 

Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί 
λα δηαρσξηζηεί αξρηθά ζε δχν θαηεγνξίεο:  

α) ε ινγηζκηθφ γεληθνχ ζθνπνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν δηδαζθαιίαο σο 
επέθηαζε ησλ επνπηηθψλ κέζσλ. Σέηνηεο εθαξκνγέο είλαη ην Word, ην Excel, ην PowerPoint, ην 
Access, ηα νπνία δε ζεσξνχληαη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δεδνκέλνπ φηη δελ αληαπνθξίλνληαη 
ζηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε παξαπάλσ. 

β) ε ινγηζκηθφ ηππηθήο κνξθήο, ην νπνίν αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν άκεζεο ππνβνήζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (CAI - Computer 
Assisted Instruction). Μπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

1) Δμάζθεζεο-εθγχκλαζεο (drill and practice) 
2) Δθπαίδεπζεο-θξνληηζηεξίνπ (tutorial) 
3) Λχζεο πξνβιεκάησλ (problem solving) 
4) Πξνζνκνηψζεσλ (simulations) 
5) Δθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ (educational computer games) 
6) Μνληεινπνίεζεο (modeling) 

     Πην αλαιπηηθά: 

1) Εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης-εκγύμνασης (drill and practice) 

Οη εθαξκνγέο ηνπ ηχπνπ απηνχ παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθά έλα ηκήκα δηδαθηέαο χιεο θαη 
αθνινχζσο εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα κε ηπραία ζεηξά, αιιά κε δηαβάζκηζε ζηε 
δπζθνιία. πγθξαηνχλ ηελ επίδνζε ηνπ ρξήζηε θαη ηα ιάζε ηνπ. Δπηπιένλ, δίλνπλ 
παξαδείγκαηα θαη αλαηξνθνδφηεζε ζηα ζεκεία, ζηα νπνία ν καζεηήο / εθπαηδεπφκελνο 
εκθάληζε αδπλακία. Αλ ν ρξήζηεο δελ απαληήζεη ζε κηα εξψηεζε, κεηά απφ κεξηθέο 
πξνζπάζεηεο, ην ινγηζκηθφ παξνπζηάδεη ηελ απάληεζε κε ηελ παξάιιειε εκθάληζε θάπνηαο 
εμήγεζεο.  

     πλήζσο, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηχπνπ εμάζθεζεο – εθγχκλαζεο εκπεξηέρεηαη ζε 
άιινπο ηχπνπο ινγηζκηθνχ σο κέξνο απηψλ.  

2) Εκπαιδευτικό λογισμικό εκπαίδευσης-φροντιστηρίου (tutorial) 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη εκπλεπζκέλε απφ ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ / 
θαζεγεηή / εθπαηδεπηή. Παξνπζηάδεη ζηαδηαθά ηκήκαηα πιεξνθνξηψλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο 
ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ζέηεη ζρεηηθέο εξσηήζεηο. Αμηνινγεί ηηο 
απαληήζεηο ηνπ ρξήζηε, θαη πξνζθέξεη αλαηξνθνδφηεζε κε δηεπθξηλίζεηο πξηλ δνζεί λέα 
πιεξνθνξία. Ζ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη θαηά έλα κε ζεηξηαθφ ηξφπν, κε δηαθξηηά 
βήκαηα αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε. Καηά θαλφλα, επαλαιακβάλεη ηνλ θχθιν 
“πιεξνθνξία – εξψηεζε – αλάδξαζε”.  

     Μεηεμέιημε ηνπ ινγηζκηθνχ tutorial απνηειεί ην Έκπεηξν Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (Intelligent 
Tutoring System – ITS), ην νπνίν πεξηιακβάλεη κνληέια καζεηή, δαζθάινπ θαη κνληέια 
δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Δίλαη ζπλδεδεκέλα κε ην ρψξν ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο θαη ηεο 
Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο. Δκπεξηέρνπλ ζχλνια θαλφλσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ “καζαίλνπλ” απφ ην 
ρξήζηε θαη γίλνληαη πεξηζζφηεξν επέιηθηα. Μπνξνχλ λα πάξνπλ απνθάζεηο θαη λα δνκήζνπλ ην 
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαηάιιεια, φπσο θαη λα επηιέμνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε δηδαθηηθή κέζνδν, 
ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά.  

     Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζηνλ ηχπν ηνπ ρξήζηε θαη 
ζεσξνχληαη σο ηα πιένλ θαηάιιεια γηα εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, απνθαινχληαη πξνζαξκνζηηθά 
ζπζηήκαηα (adaptive systems). Γηαηεξνχλ κνληέια ρξεζηψλ θαη κε βάζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο 
(π.ρ. ελδηαθέξνλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα) θαζνξίδνπλ αλάινγα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα 
πξνζθέξνπλ ή ηηο εξσηήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ζ‟ απηνχο. Πην 
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απνηειεζκαηηθά αθφκε, ζεσξνχληαη ηα πξνζαξκνδφκελα ζπζηήκαηα (adaptable systems), ηα 
νπνία πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ζην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, πξνζπαζψληαο λα ξπζκίζνπλ ηελ 
παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο, ψζηε ε εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ηαηξηάδεη απφιπηα κε ην 
καζεζηαθφ ηχπν θαη ηνπο ξπζκνχο εξγαζίαο ηνπο.  

3) Εκπαιδευτικό λογισμικό λύσης προβλημάτων (problem solving) 

Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ηχπνπ απηνχ, δεηνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο λα επηιχζνπλ αζθήζεηο θαη 
πξνβιήκαηα, ζηεξηδφκελνη ζε γλψζε πνπ έρεη απνθηεζεί ζε πξνεγνχκελε θάζε. πλήζσο, 
εκπεξηέρνληαη ζε εθαξκνγέο άιινπ ηχπνπ, φπσο π.ρ. ζε πξνζνκνηψζεηο.  

     Δπλννχλ ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε 
αιγνξηζκηθήο ζθέςεο. Σν ινγηζκηθφ ηνπ ηχπνπ απηνχ, δίλεη ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα 
δεκηνπξγήζεη ή λα αλαιχζεη παξαιιαγέο ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ αιιαγψλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. 
Ζ εθαξκνγή ηνπ είλαη θπξίσο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  

4) Εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοιώσεων (simulations) 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πξνζνκνηψζεσλ ή εηθνληθψλ εξγαζηεξίσλ 
ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε παξαηήξεζε θαη ν πεηξακαηηζκφο επλννχλ ηελ εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ, ηε δεκηνπξγία νξηζκψλ θαη θαλφλσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Όκσο ζπρλά, ηα θπζηθά θαηλφκελα εθδειψλνληαη ζε ρξφλν πνπ δελ είλαη 
εχθνιν λα παξαηεξεζνχλ. Δπίζεο, ε εθδήισζή ηνπο ζπλνδεχεηαη απφ πξνβιήκαηα 
επηθηλδπλφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ, κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζην εηθνληθφ εξγαζηήξην κέζσ 
ησλ πξνζνκνηψζεσλ.  

     Μέζσ ησλ πξνζνκνηψζεσλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηηαρχλεη ή λα επηβξαδχλεη ηελ 
νινθιήξσζε ελφο θαηλνκέλνπ, λα κεηαβάιιεη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο θαη λα κειεηήζεη ζε 
βάζνο ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. Μπνξεί έηζη, λα επηβεβαηψζεη φζα ήδε γλσξίδεη ή λα 
δηαπηζηψζεη ηελ πιάλε πνπ έρεη γχξσ απφ θάπνηα θαηλφκελα. Οη πξνζνκνηψζεηο θαη ηα 
εηθνληθά εξγαζηήξηα είλαη εθαξκνγέο ζπγγεληθέο κε ηα αλνηθηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ηα 
νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηζρπξήο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε θαη πεηξακαηηζκνχ.  

5) Λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών (educational computer games ή 

instructional games) 

Σαμηλνκνχληαη, θπξίσο, ζε παηρλίδηα δξάζεο θαη ζε παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 
δεχηεξα αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο 
είλαη ζπλήζσο παηρλίδηα ξφισλ θαη πξνζνκνηψλνπλ θαηαζηάζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη 
ν ρξήζηεο. ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελδηαθέξνπλ, θαηαξρήλ, ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο.  

     ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο πξνζνκνηψλνληαη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ν καζεηήο 
ζπκκεηέρεη ελεξγά. Γηα παξάδεηγκα, ν καζεηήο ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία, ηελ 
επίβιεςε θαη ηελ εμέιημε κηαο νιφθιεξεο πφιεο (SimCity) ή ηελ αλάπηπμε ελφο πνιηηηζκνχ 
(Microsoft Age of Empires – Microsoft Raise of Nations). 

6) Εκπαιδευτικό λογισμικό μοντελοποίησης (modeling) 

Με ηε ρξήζε ηνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αλαπαξαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ή δηαδηθαζηψλ, δειαδή λα 
δεκηνπξγεζνχλ κνληέια. Ζ κνληεινπνίεζε επηηξέπεη ηε κεηαβνιή θάπνηαο ή θάπνησλ 
παξακέηξσλ πνπ επηδξνχλ ζην ζχζηεκα, θαζψο επίζεο θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιεζπζκνχ.  

     Αλ θαλείο παξαηεξήζεη ζήκεξα εθαξκνγέο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, είλαη εχθνιν λα 
δηαπηζηψζεη πσο ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία απφ φιεο ζρεδφλ, ηηο πξνεγνχκελεο 
θαηεγνξηνπνηήζεηο. Έηζη, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξν 
θίλεηξν ρξήζεο. 
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1.4 Βασική αρχιτεκτονική ενός ITS 

Ο ζηφρνο ελφο ITS (Intelligent Tutoring Systems) δελ είλαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ άλζξσπν ζηε 
δηδαζθαιία ελφο ζέκαηνο. Έλα ITS κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζαλ έλα «δσληαλφ» βηβιίν, ην νπνίν 
κπνξεί λα επηθνηλσλεί θαη λα αιιειεπηδξά κε ηνλ αλαγλψζηε, λα ζέηεη εξσηήζεηο, λα απαληά ζε 
εξσηήζεηο, λα πξνζαξκφδεη ην πεξηερφκελφ ηνπ ζην επίπεδν ηνπ αλαγλψζηε θ.ι.π. 

     Σα κέζα, ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ITS γηα λα κεηαδψζεη ηε γλψζε, 
πεξηιακβάλνπλ : 

1) Μία πεξηνξηζκέλε γιψζζα αιιειεπίδξαζεο (ε νπνία δελ κπνξεί πνηέ λα θζάζεη ηε 
πνιππινθφηεηα ηεο θπζηθήο γιψζζαο). 

2) Κείκελν. 
3) Γξαθηθά νζφλεο.  
4) Αζθήζεηο θαη εξσηήζεηο θ.ι.π 

     Έρεη επηθξαηήζεη λα ρσξίδνπκε ηα ITS ζε 4 ηκήκαηα: 

1) Γλψζε Πεδίνπ (Domain Knowledge). 
2) Μνληέιν καζεηή (Student Model). 
3) Γελλήηνξα ζπκβνπιψλ (Advice Generator). 
4) χζηεκα Γηεπαθήο (User Interface). 

1.4.1 Γνώση πεδίου 

ηνλ παξαδνζηαθφ ηνκέα ησλ CAI (Computer-Aided Instruction) ε εκπεηξoγλσκνζχλε, ε νπνία 
πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζην καζεηή πεξηέρεηαη ζε πξναπνζεθεπκέλα κπιφθ παξνπζηάζεσλ, ηα 
νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ έλαλ έκπεηξν θαζεγεηή θαη εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ καζεηή 
θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. ηα ITS ε αλαπαξάζηαζε ηνπ πεδίνπ γλψζεο δελ είλαη κφλν ε 
πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη ν καζεηήο, αιιά 
είλαη ζπλήζσο έλα κνληέιν, ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζην πεδίν θαη λα παξέρεη κία 
δπλακηθή κνξθή (φρη ζηαηηθή) ηεο εκπεηξoγλσκνζχλεο. 

  Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ Πεδίνπ Γλψζεο έρεη δηπιή ρξεζηκφηεηα ζην ITS: 

1) Δίλαη ε πεγή ηεο γλψζεο πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί. Γειαδή είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 
παξαγσγή εμεγήζεσλ, εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ ζην καζεηή. 

2) Δίλαη ην πξφηππν γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο 
εθκάζεζεο ηνπ καζεηή. Γειαδή ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέηξν ζχγθξηζεο. Βέβαηα ζ‟ απηή 
ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη ην ηκήκα ηνπ Γλσζηηθνχ Πεδίνπ λα κπνξεί λα παξάγεη 
θάπνηεο ιχζεηο ζε θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα ιχζεη ν καζεηήο, ψζηε ηα 
ελδηάκεζα βήκαηα ηεο ιχζεο ηνπ Γλσζηηθνχ Πεδίνπ λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα 
ελδηάκεζα βήκαηα ηεο ιχζεο πνπ δίλεη ν καζεηήο. 

     Δάλ ππάξρεη ζθέηε γλψζε ζην Γλσζηηθφ Πεδίν, ηφηε, ζπλήζσο, δελ ζα επαξθεί γηα λα 
ππνζηεξίμεη παηδαγσγηθέο απoθάζεηο. Γη‟ απηφ, ε νξγάλσζε ηεο γλψζεο γίλεηαη γχξσ απφ ην 
ζηφρν ηεο εθκάζεζεο. Έηζη, ζπλήζσο, ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην ηκήκα ηνπ Γλσζηηθνχ 
Πεδίνπ θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη απνθιεηζηηθά γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο, π.ρ. 
κέηξα ζρεnθήο δπζθνιίαο δηαθφξσλ ζεκάησλ θ.ι.π. Άιια παηδαγσγηθά ζέκαηα ηνπ Γλσζηηθνχ 
Πεδίνπ πεξηιακβάλνπλ επεμεγήζεηο ζε ζρέζε κε ζηφρνπο θαη αηηίεο (γηαηί θάηη είλαη έηζη θαη φρη 
αιιηψο) ή ελλνηνινγηθέο ζρέζεηο θαη ηαμηλνκήζεηο κεηαμχ θάπνησλ ζηνηρείσλ, νχησο ψζηε λα 
δηεπθνιχλνληαη νη αλαινγίεο θαη νη γεληθεχζεηο. Έλα ζέκα, ην νπνίν αθνξά ηνλ ηξφπν 
αλαπαξάζηαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Γλσζηηθνχ Πεδίνπ, έρεη ζρέζε κε ηε δηαθάλεηα ηνπ 
κνληέινπ εκπεηξνγλσκνζχλεο.  Οη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Γλσζηηθνχ Πεδίνπ κπνξεί λα είλαη απφ 
«ζθνηεηλέο» (φπνπ κφλν ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ππάξρνπλ δηαζέζηκα) κέρξη «εληειψο 
δηάθαλεο» φπνπ θάζε βήκα κπνξεί λα ειεγρζεί θαη λα εξκελεπζεί. 
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1.4.2 Μοντέλο μαθητή 

Ο καζεηήο είλαη ν παξαιήπηεο ησλ πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ην Γλσζηηθφ Πεδίν. Ζ επηθνηλσλία 
ηνπ καζεηή κε ην δηδαθηηθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα είλαη «έμππλε» αλ δελ ππάξρεη κηα αληίιεςε 
ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ παξαιήπηε. Σν πξφβιεκα ησλ ππνινγηζηψλ είλαη φηη ην θαλάιη 
επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνπο αλζξψπνπο είλαη πεξηνξηζκέλν, ζπλήζσο, ζην πιεθηξνιφγην θαη 
ζηελ νζφλε, νπφηε πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ γλψκε ρξεζηκνπνηψληαο απηά ηα κέζα. 

     Σν κνληέιν κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη ηα εμήο xαξαθηεξηζηηθά: 

1) Να ζπκπεξαίλεη θάπνηεο πιεπξέο ηνπ καζεηή πνπ δελ θαίλνληαη απ‟ επζείαο. 
2) Να εξκελεχεη θάπνηεο ελέξγεηεο. 
3) Να δηαπηζηψλεη ειιείςεηο ζηε γλψζε ηνπ καζεηή. 
4) Να δηαπηζηψλεη ιαλζαζκέλεο εθδφζεηο ηεο γλψζεο ηνπ καζεηή. 

     Σα κνληέια καζεηψλ κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ θαη ζηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
πεξηγξάςεη ην καζεηή. Υξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο, ε ίδηα γιψζζα αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο 
κε απηήλ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ Γλσζηηθνχ Πεδίνπ, αλ θαη πνιιέο 
θνξέο απηή ε γιψζζα είλαη αλεπαξθήο. Γειαδή κπνξεί λα ρξεηάδνληαη επεθηάζεηο πξνθεηκέλνπ 
λα αλαπαξαζηαζνχλ θαη ηα ιάζε εθηφο απφ ηε ζσζηή γλψζε. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 
ιαζψλ ππάξρνπλ δχν ιχζεηο: 

1) Ζ ζπιινγή θαη ε θσδηθνπνίεζε κηαο κεγάιεο πνζφηεηαο πιεξνθνξηψλ γηα πηζαλά ιάζε 
πάλσ ζε έλα δεδνκέλν γλσζηηθφ πεδίν γηα έλα δεδνκέλν είδνο καζεηψλ. Απηέο νη 
παξαιιαγέο ηεο ζσζηήο έθδνζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ ζηνηρεία ηεο γιψζζαο 
κνληεινπνίεζεο. Σν ζχζηεκα, ζηε ζπλέρεηα, δηαιέγεη απφ ηα κνληέια ηεο ζσζηήο θαη 
ιαλζαζκέλεο γλψζεο απηά ηα ζηνηρεία πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. 
Θεσξεηηθά απηή ε πξνζέγγηζε ηεο «απαξίζκεζεο» ιαζψλ είλαη πεξηνξηζκέλε, αιιά 
έρεη ην πξαθηηθφ πιενλέθηεκα φηη ε γλψζε γηα ηα πηζαλά ιάζε έρεη απνθηεζεί θαη 
θαηαγξαθεί εκπεηξηθά κε ηε ζπλεξγαζία έκπεηξσλ δαζθάισλ. Απηή ε κέζνδνο είλαη 
γλσζηή σο «θαηαζθεπή θαηαιφγσλ ιαζψv» (bug lists).  

2) Ζ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ ηνπ καζεηή απφ θάπνηα πξσηαξρηθά ζηνηρεία ηνπ Γλσζηηθνχ 
Πεδίνπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ είηε ηε ζσζηή είηε ηε 
ιάζνο γλψζε. 

1.4.3 Γεννήτορας συμβουλών 

ε απηφ ην ηκήκα θσδηθνπνηνχληαη νη δηδαθηηθέο απνθάζεηο. Τπάξρνπλ δχν επίπεδα δηδαθηηθψλ 
απνθάζεσλ: 

1) Σο σφαιρικό επίπεδο.  Οη δηδαθηηθέο απνθάζεηο, ζην ζθαηξηθφ επίπεδν, έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο αιιεινπρίεο ησλ δηδαθηηθψλ ηκεκάησλ. 

2) Σο τoπικό επίπεδο.  ε ηνπηθφ επίπεδν, ην ηκήκα θαζνξίδεη αλ πξέπεη ην ζχζηεκα 

λα δηαθφςεη ην καζεηή θαη λα παξέκβεη θαη αλ παξέκβεη ηη ζα πεη ζηνλ καζεηή θαη πψο.  

     πλήζσο, έρνπκε 3 είδε παξεκβάζεσλ: 

α) Καζνδήγεζε (Guidance)  
β) Δπεμήγεζε (Explanation) 
γ) Γηφξζσζε (Remediation)  

     Δπίζεο, νη παηδαγσγηθέο (ή δηδαθηηθέο) απνθάζεηο δηαθέξνπλ ζηνπο βαζκνχο ειέγρνπ πάλσ 
ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηή θαη ζπζηήκαηνο. Έρνπκε 3 είδε ζπζηεκάησλ αλάινγα κε 
ηνλ έιεγρν: 

1) Σα παξαθνινπζνχληα ζπζηήκαηα (monitoring systems). Απηά παξαθνινπζνχλ ην καζεηή 
πνιχ ζηελά, αιιά δελ αθήλνπλ ην καζεηή λα πάξεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο εmθνηλσλίαο. 
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2) Σα ζπζηήκαηα κηθηήο πξσηνβνπιίαο (mixed initiative). Δδψ, ην ζχζηεκα θαη ξσηάεη ην 
καζεηή θαη απαληάεη ζε εξσηήζεηο ηνπ. 

3) Σα ζπζηήκαηα θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο (guided-discovery). Δδψ, ν καζεηήο έρεη ηνλ 
πιήξε έιεγρν θαη ην ζχζηεκα κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηελ ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ κε ην λα 
αιιάμεη ην πεξηβάιινλ. 

1.4.4 ύστημα διεπαφής 

Σν ζχζηεκα δηεπαθήο ρεηξίδεηαη ηελ ηειηθή κνξθή ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ (ελψ ν Γελλήηνξαο 
πκβνπιψλ απoθαζίδεη ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ). Πξαθηηθά, ην 
ζχζηεκα δηεπαθήο παίδεη έλαλ θχξην ιφγν ζην φιν ζχζηεκα γηα ηξεηο ιφγνπο: 

1) Ο βαζκφο θηιηθφηεηαο, ειθπζηηθφηεηαο θαη επθνιίαο ζηε ρξήζε ζα θαζνξίζεη ην βαζκφ 
απνδνρήο νιφθιεξνπ ηνπ δηδαθηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην καζεηή. 

2) Ζ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ (π.ρ. multimedia) παξέρεη φιν θαη πην ζχλζεηα 
εξγαιεία επηθνηλσλίαο, ηα νπνία κπνξνχλ θαη λα θαζνξίζνπλ νιφθιεξν ην ζρεδηαζκφ 
ηνπ δηδαθηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

3) Δάλ ππάξρεη ε επθνιία ηεο «θπζηθήο γιψζζαο», ηφηε έρνπκε έλα πνιχ ζχλζεην ηκήκα 
πνπ θαζνξίδεη απνθαζηζηηθά ην ζρεδηαζκφ νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

1.5 Εκπαιδευτικό λογισμικό για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

1.5.1 Βασικά χαρακτηριστικά 

Δδψ θαη κεξηθά ρξφληα, ην δηαδίθηπν έρεη θαηαζηεί κέζν παξνρήο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε, 
πξνζπαζψληαο λα θαιχςεη ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο απφ ηνπο 
δηδαζθφκελνπο καζεηέο. Ζ εθπαίδεπζε κέζα απφ ην δηαδίθηπν απνηειεί κηα λέα πξφθιεζε, 
αιιά θαη κηα λέα επθαηξία, ηφζν γηα ηνπο δηδάζθνληεο, φζν θαη γηα ηνπο δηδαζθφκελνπο. Ζ 
εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνησλ καζεκάησλ εμαξηάηαη ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ 
απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπο. Ζ ελζσκάησζε πιηθνχ πνιπκέζσλ ηνχο πξνζδίδεη ζεκαληηθά 
πιενλεθηήκαηα θαη ηα θαζηζηά ηζρπξά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. Βαζηθφ, επίζεο, πιενλέθηεκα 
απνηειεί ην γεγνλφο ηεο επθνιίαο ζηελ αλαζεψξεζή ηνπο απφ ην δηδάζθνληα, φηαλ απηφ 
θξίλεηαη απαξαίηεην. Μνινλφηη ην δηαδίθηπν παξνπζηάδεη κεγάινπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, νη 
ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ζπγγξαθή ινγηζκηθνχ γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη αξθεηέο θαη νη 
ηερληθέο γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθνχ βξίζθνληαη θάησ απφ 
ζπλερή εξεπλεηηθφ έιεγρν. Ζ πξνζαξκνγή ζηνλ ηξφπν παξάζεζεο ελφο ζέκαηνο ζην δηαδίθηπν 
κε ηε κνξθή ππεξθεηκέλνπ είλαη κηα ζπγγξαθηθή δηαδηθαζία πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε 
θιαζηθή γξακκηθή νξγάλσζε θεηκέλνπ, ηελ νπνία φινη νη ζπγγξαθείο έρνπλ ζπλεζίζεη απφ ηα 
καζεηηθά ηνπο ρξφληα. Δπίζεο, ε ελζσκάησζε ησλ αξρψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαζηζηνχλ ην πξφβιεκα πην πνιχπινθν. 
Όπσο απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο, ε πξνζεθηηθή on-line αλάγλσζε θεηκέλσλ είλαη ηαθηηθή πνπ 
αθνινπζείηαη απφ πνιχ κηθξφ κέξνο ρξεζηψλ (κφλνλ απφ ην 16%). Απηφ πνπ ζπλήζσο 
ζπκβαίλεη είλαη ε ζχληνκε “ζάξσζε” ηεο νζφλεο απφ ην ρξήζηε, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 
αλαθαιχςεη ζην πεξηερφκελν ιέμεηο ή θξάζεηο ζρεηηθέο κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Δπίζεο, δελ 
πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο πσο ε αλάγλσζε κέζα απφ ηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή είλαη γεληθά κηα θνπξαζηηθή δηαδηθαζία πνπ:  

(α) είλαη πην αξγή απφ ηελ αλάγλσζε ελφο εληχπνπ κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά (θαηά 30% πεξίπνπ)  

θαη  

(β) θαηαπνλεί ην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ απμάλεη ηελ έληαζε θαη ην άγρνο.  

     Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν 
ηνπιάρηζηνλ έηζη ψζηε:  

(α) λα είλαη επέιηθην ζε ζρέζε κε ην ρξφλν θαη ην ξπζκφ εθπαίδεπζεο,  
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(β) λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε,  

(γ) λα παξέρεη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη  

(δ) λα κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ην ξφινπ ηνπ θαζεγεηή-εθπαηδεπηή ζε φζν ην δπλαηφλ 
κεγαιχηεξν βαζκφ. 

1.5.2 χεδιασμός 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ παχεη λα είλαη εθπαηδεπηηθφ 
ινγηζκηθφ. Γηα απηφ ην ιφγν, είλαη επηζπκεηφ απφ ζρεδηαζηηθήο άπνςεο λα εκπεξηθιείεη φια 
εθείλα ηα ζηνηρεία, έηζη ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφ καζεζηαθφ εξγαιείν. Σα θπξηφηεξα απφ 
απηά αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ, γηα αζχγρξνλε ή γηα ζχγρξνλε επηθνηλσλία, παξαηίζεληαη ζηηο 
επφκελεο δχν παξαγξάθνπο. 

Με ασύγχρονη επικοινωνία 

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 
κε αζχγρξνλε επηθνηλσλία, ηα νπνία επηπιένλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ 
ηνπ, είλαη ηα αθφινπζα: 

 Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη θαηαθεξκαηηζκέλν ζε κηθξά καζήκαηα (θεθάιαηα ή 
ελφηεηεο) θαη ζε θαζέλα λα ππάξρεη ζχληνκε εηζαγσγή θαη ζηφρνη, νη νπνίνη ζα 
πξντδεάδνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο. Ζ αλαθνξά ζην 
πεξηερφκελν πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπνπο ζαθείο, απινχο θαη θαηαλνεηνχο. 
 

 Σν πεξηερφκελν λα ζρεηίδεηαη κε ηα γεληθφηεξα ελδηαθέξνληα θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο 
ηεο νκάδαο-ζηφρνπ. 
 

 Να παξέρνληαη αλαθεθαιαηψζεηο θαη ζπλφςεηο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα κε ηελ 
νινθιήξσζε ελφο ηκήκαηνο χιεο. 
 

 Ζ παξνπζίαζε λα είλαη δηαζεκαηηθή, ειθπζηηθή θαη θηιηθή, ψζηε λα κε κεηψλεηαη ην 
ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε. 
 

 Να πεξηέρεη παξαδείγκαηα θαη κειέηεο πεξίπησζεο, ζρεηηθέο κε ηελ εκπεηξία ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ. Δπίζεο, λα παξέρεη πξνβιήκαηα θαη αζθήζεηο γηα ηελ εκπέδσζε ηεο 
παξερφκελεο γλψζεο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 
 

 Να πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε θαη λα ηνλ ελεξγνπνηεί, ψζηε λα 
αλαθαιχπηεη ηε γλψζε κέζα απφ πεηξακαηηζκφ θαη δηεξεχλεζε. 
 

 Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα κεηψλνληαη νη αξλεηηθέο 
επηδξάζεηο απφ ηελ απνπζία ηνπ δηδάζθνληα θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πνξείαο ηνπ ρξήζηε. 
Δθηφο απφ ην είδνο ηνπ ιάζνπο, πξέπεη λα αλαηξνθνδνηεί ην ρξήζηε κε φια ηα 
απαξαίηεηα ζρφιηα θαη ζηνηρεία γηα ηε κειινληηθή απνθπγή ηνπ. 
 

 Να παξέρεη νδεγίεο ρξήζεο ησλ ρεηξηζηεξίσλ θαη θάζε ζηνηρείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηηο 
εηθφλεο νζφλεο. 
 

  Να βνεζά ην ρξήζηε, ψζηε λα κε απνπξνζαλαηνιίδεηαη θαηά ηελ πινήγεζε θαη λα ηνπ 
παξέρεη θάζε ζηηγκή πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ηνπ ζην πξφγξακκα. 
 

 Να παξέρεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαδξνκψλ πινήγεζεο πνπ νξίδνληαη απφ ην 
ρξήζηε, αλάινγα κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο καζεζηαθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά 
ηνπ. 
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Με σύγχρονη επικοινωνία 

Καηά ηε ζχγρξνλε επηθνηλσλία, ην ινγηζκηθφ ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 
εηθνληθήο ηάμεο. Κχξηα ζηνηρεία ηνπ πξέπεη λα είλαη: 

 Να επηηξέπεη ζε θάζε ζπκκεηέρνληα λα αλαθεξζεί ζε νπνηνδήπνηε ζέκα θάζε ζηηγκή, 
βνεζψληαο λα νξγαλσζνχλ νη εξσηήζεηο, ηα ζρφιηα θαη νη απαληήζεηο. 
 

 Να παξέρεη δπλαηφηεηα εκθάληζεο θαη εθηχπσζεο φισλ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ 
εξσηήζεσλ, ζρνιίσλ θαη απαληήζεσλ. 
 

 Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ελφο ζέκαηνο κε ιέμεηο-θιεηδηά ψζηε λα κπνξνχλ λα 
ζπλδπαζηνχλ φιεο νη απφςεηο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί. 

 Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζεκαηηθψλ ιηζηψλ ζπλαθψλ κε ηα ππφ κειέηε 
αληηθείκελα, ψζηε λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα 
παξέρεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή-εθπαηδεπηή ή απφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. 
 

 Να ππνζηεξίδεη ηελ καδηθή απνζηνιή e-mail θαη ηελ απνζηνιή ή ηελ παξνπζίαζε 
αξρείσλ κε ζηνηρεία πνιπκέζσλ. 
 

 Να πξνζθέξεη αζθάιεηα ζηελ πξφζβαζε. 

     Σέινο, εάλ ε δηδαζθαιία πνπ παξέρεηαη απφ ην εμ απνζηάζεσο ίδξπκα γίλεηαη κφλν κε ηε 
ρξήζε εηθνληθψλ ηάμεσλ θαη φρη θαη κε ζπλαληήζεηο πξφζσπν κε πξφζσπν, δχν θξίζηκα 
ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηαπεξλνχλ ην ινγηζκηθφ είλαη ε δπλαηφηεηα πνιχ θαιήο νξγάλσζεο θαη 
ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα. 

1.6 κοπός της εφαρμογής LawCourses 

Σν LawCourses είλαη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα εθκάζεζεο ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ ηνπ ειιεληθνχ 
Γηθαίνπ, ήηνη ηνπ Αζηηθνχ Γηθαίνπ, ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ, ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, ηνπ Γεκνζίνπ - 
Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηνπ Θεζκηθνχ Γηθαίνπ Γηθεγφξσλ. Απεπζχλεηαη, θαηαξρήλ, ζε 
Αζθνχκελνπο Γηθεγφξνπο, νη νπνίνη ζέινπλ λα εμαζθεζνχλ θαη λα δνθηκάζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 
ζην Αζηηθφ, Πνηληθφ , Δκπνξηθφ, Γεκφζην θαη Γηθεγφξσλ Θεζκηθφ Γίθαην, πξηλ ηελ εμέηαζή ηνπο 
ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκφ Τπνςεθίσλ Γηθεγφξσλ γηα ηελ δηαθξίβσζε ηεο επάξθεηαο ησλ 
επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ θαη ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 
ηνπ Γηθεγφξνπ. Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη Θεσξία γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο Γηθαίνπ θαη 
Γηαγσλίζκαηα – Tests. Απνηειείηαη απφ 5 επηκέξνπο θεθάιαηα κε Θεσξία θαη Γηαγσλίζκαηα, 
έλα γηα θάζε ηνκέα Γηθαίνπ.   

     Σν LawCourses είλαη έλα ζχζηεκα θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, δπλακηθφ, κε πςειή αηζζεηηθή,  
αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο θαη ηνπ πιένλ απαηηεηηθνχ ρξήζηε, ην νπνίν 
βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθή αιιειεπίδξαζε καδί ηνπ, θαζψο ηνχ απεπζχλεη δηνξζσηηθέο 
παξαηεξήζεηο θαη ζπκβνπιέο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ απαληάεη ζηα Γηαγσλίζκαηα – Tests.  
Δπίζεο, ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ ζε θάζε ηνκέα Γηθαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
αμηνινγήζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα ηηο βειηηψζεη. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζηζηνχλ  ην 
LawCourses έλα απαξαίηεην εξγαιείν θαη γηα ηνλ εμεηαδφκελν ππνςήθην δηθεγφξν, αιιά θαη γηα 
ηε Μφληκε Δπηηξνπή Γνθηκαζίαο Δπάξθεηαο, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ην έξγν ηεο 
αλαγλψξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ ζπκκεηερφλησλ ζην 
Γηαγσληζκφ. Κάλνληαο ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο ελεκέξσζήο ηεο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ 
ππνςεθίσλ αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί, αλάινγα κε ηηο δηακνξθνχκελεο 
απαηηήζεηο, λα επηιέγεη ηα θαηάιιεια Θέκαηα Δμεηάζεσλ αλά ηνκέα Γηθαίνπ. 
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2. Ανασκόπηση πεδίου-Αντίστοιχες Εφαρμογές 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ Παλεπηζηήκησλ, ειιεληθψλ θαη μέλσλ, αιιά θαη πνιιψλ κεγάισλ Δηαηξεηψλ, 
πξνζθέξνπλ δηεζλψο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Internet ηε δπλαηφηεηα λα εθπαηδεχνληαη θαη λα 
αμηνινγνχληαη ζε δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο, κέζσ καζεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 
ζην δηαδίθηπν (online courses). 

     Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη δπν κεγάινη νξγαληζκνί πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηεο εθπαηδεπηηθέο 
ππεξεζίεο. Σν edX πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ Harvard θαη ηνπ MIT, θαζψο 
επίζεο θαη ε Microsoft Virtual Academy πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εηαηξεία Microsoft. 

2.1 edX 

Αθνχ γίλεη ε εγγξαθή ηνπ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ edX, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ ηνκέα πνπ 
ηνλ ελδηαθέξεη απφ κηα επξεία γθάκα επηζηεκνληθψλ πεδίσλ.  

     Ζ ζεσξία θάζε ζεηξάο καζεκάησλ είλαη νξγαλσκέλε ζε θεθάιαηα (chapters) θαη 
παξνπζηάδεηαη κέζσ βίληεν (tutorials) ή απινχ θεηκέλνπ. 

 

 

     Κάζε θεθάιαην ζεσξίαο εκπεξηέρεη έλα test, ψζηε λα ειέγρεη ν εθπαηδεπφκελνο ηελ πξφνδφ 
ηνπ. 

https://www.edx.org/
https://mva.microsoft.com/
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     Αθνχ νινθιεξσζνχλ φια ηα θεθάιαηα, αθνινπζεί ε ηειηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη 30 
εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα θάλεη δπν ην πνιχ πξνζπάζεηεο 
κέρξη λα βξεη ηε ζσζηή απάληεζε. 
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2.2 Microsoft Virtual Academy 

Αθνχ πξνεγεζεί ζχλδεζε ζηελ πιαηθφξκα Microsoft Virtual Academy θαη επηιερζεί θάπνην 
πξφγξακκα, εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζθνπφ πνπ απηφ εμππεξεηεί. 

 

Ζ ζεσξία είλαη ρσξηζκέλε ζε θεθάιαηα θαη παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή βίληεν – tutorials. 

 

     ην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ππάξρεη έλα test 5 εξσηήζεσλ, ζην νπνίν ν ειάρηζηνο βαζκφο  
επηηπρίαο είλαη 4/5. 
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     Με ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ tests φισλ ησλ θεθαιαίσλ πεξαηψλεηαη επηηπρψο ην 
πξφγξακκα. 

3. Παρουσίαση και χρήση της εφαρμογής 

3.1 Εργαλεία συγγραφής (Authoring tools) 

Σν Authoring Σool δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Καζεγεηή λα εληάζζεη ην δηθφ ηνπ πιηθφ Δξσηήζεσλ 
θαη Θεσξίαο ζε κία εληαία νληφηεηα, ην Κεθάιαην, ην νπνίν ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εμ‟ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απφ ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο. Δπίζεο, κέζα απφ ην UI (User Interface) 
ηεο εθαξκνγήο, ν Δθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί Δθπαηδεπφκελνπο ή λα 
εθηειεί εξγαζίεο ζρεηηθά κε απηνχο, ελψ παξάιιεια ε γξακκαηεία κπνξεί λα πξνζζέηεη ή λα 
αθαηξεί θαζεγεηέο ή λα εθηειεί εξγαζίεο ζρεηηθά κε απηνχο. 
 
Οληφηεηεο θαη UI 
 

1. Κεφάλαιο (Θεωρία + Ερωτήσεις Διαγωνισμάτων): Σα δεδνκέλα απηψλ ησλ 

νληνηήησλ απνζεθεχνληαη ζηε βάζε ζηνπο πίλαθεο chapters θαη questions. 

2. Εκπαιδευόμενοι: Σα δεδνκέλα απηήο ηεο νληφηεηαο απνζεθεχνληαη ζηε βάζε ζηνλ 

πίλαθα students. 

3. Εκπαιδευτικοί - Καθηγητές: Σα δεδνκέλα απηήο ηεο νληφηεηαο απνζεθεχνληαη ζηε 

βάζε ζηνλ πίλαθα facuclty. 

4. Διαγωνίσματα (που έχουν υποβληθεί από Εκπαιδευόμενους): Σα δεδνκέλα 

απηήο ηεο νληφηεηαο απνζεθεχνληαη ζηε βάζε ζηνλ πίλαθα testing. 

5. ημειώσεις για κάθε Εκπαιδευόμενο (που έχουν αποθηκευτεί από 

Εκπαιδευόμενους και Καθηγητές): Σα δεδνκέλα απηήο ηεο νληφηεηαο 

απνζεθεχνληαη ζηε βάζε ζηνλ πίλαθα notes. 
 

     Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 4 screenshots απφ νζφλεο ηεο εθαξκνγήο, ζηηο νπνίεο 
εκθαλίδνληαη νη παξαπάλσ νληφηεηεο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί έλαο ζρνιηαζκφο γχξσ απφ ηε 
ζρεδίαζε ηνπ UI, ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε απηφ θαη ηηο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηα δχν πξνεγνχκελα. 
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ScreenShot 1: Κεφάλαια (Οθόνη Καθηγητή) 

 
 
     ην παξαπάλσ screenshot απνηππψλεηαη ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν ε εθαξκνγή εκθαλίδεη ηα 
Κεθάιαηα ζηνλ Καζεγεηή. Κάζε νληφηεηα Κεθαιαίνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε κε κία ισξίδα 
ρσξηζκέλε ζε δχν κέξε, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Καζεγεηή λα εηζάγεη ή λα 
επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ηνπ θάζε Κεθαιαίνπ. Σν αξηζηεξφ κέξνο πεξηιακβάλεη 
ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αθνξά πξνβνιή, δει, ηελ πξνβνιή ηεο Θεσξίαο ή ηελ εμαγσγή απηήο ζε 
PDF αξρείν, θαζψο επίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Καζεγεηή λα αλαδηαηάζζεη ηε ζεηξά ησλ 
Κεθαιαίσλ. Σν δεμί κέξνο πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αθνξά επεμεξγαζία ή εηζαγσγή 
δεδνκέλσλ, δει. ηελ εηζαγσγή ή επεμεξγαζία ηεο Θεσξίαο ηνπ θάζε Κεθαιαίνπ, θαζψο επίζεο 
θαη ηελ εηζαγσγή ή επεμεξγαζία ησλ Δξσηήζεσλ ησλ 3 ηχπσλ Γηαγσληζκάησλ ηνπ θάζε 
Κεθαιαίνπ. Σέινο, ν Καζεγεηήο κπνξεί κέζα απφ ην παξαπάλσ interface, θάλνληαο θιηθ ζηελ 
“Πξνζζήθε”, λα εηζάγεη έλα λέν Κεθάιαην. 
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ScreenShot 2: Κεφάλαια (Οθόνη Εκπαιδευόμενου) 

 
 
     ην παξαπάλσ screenshot απνηππψλεηαη ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν ε εθαξκνγή εκθαλίδεη ηα 
Κεθάιαηα ζηνλ Δθπαηδεπφκελν. Κάζε νληφηεηα Κεθαιαίνπ απεηθνλίδεηαη θαη εδψ ζηελ νζφλε κε 
κία ισξίδα ρσξηζκέλε ζε δχν κέξε, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Δθπαηδεπφκελν είηε λα 
βιέπεη ηε Θεσξία ελφο Κεθαιαίνπ, είηε λα εθηειεί θάπνην απφ ηα Γηαγσλίζκαηα. Αληίζηνηρα κε 
ηελ νζφλε ηνπ Καζεγεηή, ην αξηζηεξφ κέξνο πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αθνξά 
πξνβνιή, δει, ηελ πξνβνιή ηεο Θεσξίαο ή ηελ εμαγσγή απηήο ζε PDF αξρείν. Απφ ην δεμί 
κέξνο ν Δθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα επηιέγεη γηα θάζε Κεθάιαην λα εθηειεί ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 
ηχπσλ Γηαγσλίζκαηα. Σέινο, ν Δθπαηδεπφκελνο ζηελ νζφλε απηή πιεξνθνξείηαη γηα ην 
πνζνζηφ νινθιήξσζεο φισλ ησλ Γηαγσληζκάησλ. 
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ScreenShot 3: Εκπαιδευόμενοι (Οθόνη Καθηγητή) 

 
 
     ην παξαπάλσ screenshot απνηππψλεηαη ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν ε εθαξκνγή εκθαλίδεη 
ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο ζηνλ Καζεγεηή. Κάζε νληφηεηα Δθπαηδεπφκελνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ 
νζφλε κε κία ισξίδα ρσξηζκέλε ζε δχν κέξε. Απφ ην αξηζηεξφ κέξνο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 
Καζεγεηή λα βιέπεη ηηο επηδφζεηο ηνπ θάζε Δθπαηδεπφκελνπ, ελψ απφ ην δεμί κέξνο ν 
Καζεγεηήο κπνξεί, είηε λα δηαγξάθεη έλαλ Δθπαηδεπφκελν, είηε λα δηαγξάθεη φια ηα δεδνκέλα 
πνπ έρεη απνζεθεχζεη ε εθαξκνγή γηα έλαλ Δθπαηδεπφκελν ζηε βάζε (δει, απνηειέζκαηα 
Γηαγσληζκάησλ θαη εκεηψζεηο), είηε λα επαλαθέξεη ηνλ θσδηθφ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θάζε 
Δθπαηδεπφκελνπ. Σέινο, ν Καζεγεηήο κπνξεί κέζα απφ ην παξαπάλσ interface, θάλνληαο θιηθ 
ζηελ “Πξνζζήθε”, λα εηζάγεη έλαλ λέν Δθπαηδεπφκελν. 
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ScreenShot 4: Καθηγητές (Οθόνη Γραμματείας - Super User) 

 
 
     ην παξαπάλσ screenshot απνηππψλεηαη ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν ε εθαξκνγή εκθαλίδεη 
ηνπο Καζεγεηέο ζηνλ ππεξρξήζηε Super User, ν νπνίνο πηζαλφηαηα ειέγρεηαη απφ ηε 
γξακκαηεία. Κάζε νληφηεηα Καζεγεηή απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε κε κία ισξίδα ρσξηζκέλε ζε 
δχν κέξε. ην αξηζηεξφ κέξνο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Καζεγεηή θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
ζηε γξακκαηεία λα βιέπεη ην πιήζνο ησλ Κεθαιαίσλ πνπ έρεη αξρηθνπνηήζεη ζην ζχζηεκα, ελψ 
απφ ην δεμί κέξνο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα επαλαθέξεη ηνλ θσδηθφ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θάζε 
Καζεγεηή, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηνλ έραζε. Σέινο, ε γξακκαηεία κπνξεί κέζα απφ ην 
παξαπάλσ interface, θάλνληαο θιηθ ζηελ “Πξνζζήθε”, λα εηζάγεη έλαλ λέν Καζεγεηή ζην 
ζχζηεκα. 
 
Πεξηγξαθή ηεο ζρεδίαζεο ηνπ UI θαη ζρφιηα γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 
 
     Δάλ εμεηάζεη θαλείο ηνλ ηξφπν πνπ ε εθαξκνγή απεηθνλίδεη ζηελ νζφλε ηηο νληφηεηεο 
Καζεγεηέο, Δθπαηδεπφκελνη θαη Κεθάιαηα, ζα παξαηεξήζεη φηη ππάξρεη έλαο εληαίνο ηξφπνο 
παξνπζίαζεο ησλ νληνηήησλ απηψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ζρεδίαζεο ηνπ user interface 
έγηλε κε ζηφρν ε εθαξκνγή λα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, κέζα 
ζην νπνίν λα κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε επθνιία θαη ακεζφηεηα. 
 
     Ζ ζρεδίαζε ηνπ UI έγηλε πάλσ ζην (HTML, CSS, θαη JS) framework Bootstrap 3 [1], 
πξνθεηκέλνπ ε εθαξκνγή λα κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεη εκθάληζε θαη πεξηερφκελν αλάινγα ην 
κέγεζνο ηεο νζφλεο ηεο ζπζθεπήο, ζηελ νπνία πξνβάιιεηαη, δηαηεξψληαο έηζη έλα πςειφ 
επίπεδν εκπεηξίαο ρξήζεο. Γηα ην framework Bootstrap ππάξρεη κία πεξηγξαθή ζηελ ελφηεηα 
πνπ αλαιχνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. 
 
     Γηα ηηο ιεηηνπξγίεο δηαγξαθήο ρξήζηε (Καζεγεηή ή Δθπαηδεπφκελνπ) απφ ην ζχζηεκα, θαζψο 
επίζεο θαη γηα ηηο ιεηηνπξγίεο “Αξρηθνπνίεζε” θαη “Δπαλαθνξά Κσδηθνχ”, ρξεζηκνπνηείηαη έλα 
javascript component ηνπ Bootstrap, ην νπνίν παξάγεη έλα modal window θαη πιεξνθνξεί ην 
ρξήζηε γηα ηελ θάζε ελέξγεηα πνπ πάεη λα εθηειέζεη. 
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     Παξαθάησ ππάξρνπλ 2 screenshots απφ νζφλεο ηεο εθαξκνγήο, πνπ αθνξνχλ ηελ 
εηζαγσγή θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο Θεσξίαο θαη ησλ Γηαγσληζκάησλ ηνπ θάζε Κεθαιαίνπ απφ 
ηελ πιεπξά ηνπ Καζεγεηή. 
 
     Δάλ παξαηεξήζεη θαλείο απηά ηα δχν screenshots, ζα δεη φηη νη νζφλεο ηεο εθαξκνγήο γηα 
εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία Θεσξίαο θαη εξσηήζεσλ ησλ Γηαγσληζκάησλ ηνπ θάζε Κεθαιαίνπ, 
πεξηέρνπλ δηάθνξα πεδία input html θφξκαο, κέζα ζηα νπνία ν Καζεγεηήο εηζάγεη ή 
επεμεξγάδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο Θεσξίαο θαη ησλ Δξσηήζεσλ. Γηα λα κεηαθεξζνχλ ηα 
δεδνκέλα πνπ έρεη εηζάγεη ν Καζεγεηήο ζηα input πεδία, απφ ηελ εθάζηνηε θφξκα ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ MySQL, ζα πξέπεη λα γίλεη θιηθ ζην button πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ δεμί κέξνο ηνπ 
interface θαη αλαγξάθεη “Απνζήθεπζε”.  
 
     Σα δεδνκέλα (Θεσξία ή εξσηήζεηο Γηαγσληζκάησλ) γηα λα εηζαρζνχλ ζηε βάζε ζα πξέπεη 
λα γίλνπλ POST ζην αξρείν ajax/set_theory-request ή ζην αξρείν ajax/set_questions-
request.php, αληίζηνηρα. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν ηξφπνο πνπ γίλνληαη POST ηα δεδνκέλα 
δελ είλαη ζχγρξνλνο, εθηειψληαο έλα θιαζηθφ POST request θφξκαο, αιιά αζχγρξνλνο κέζσ 
AJAX[2]. Ζ jQuery πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ ζπλαξηήζεηο, κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 
κεηαθέξνπκε δεδνκέλα (αζχγρξνλα) απφ έλαλ ζέξβεξ κε ηελ ηερλνινγία AJAX. Ζ βαζηθή 
ζπλάξηεζε είλαη ε jQuery.ajax() ή πην ζχληνκα ε $.ajax() θαη δηαηππψλεηαη κε δχν βαζηθέο 
ζπληαθηηθέο κνξθέο. Γηα ηελ ηερλνινγία AJAX ππάξρεη κία πεξηγξαθή ζηελ ελφηεηα πνπ 
πεξηγξάθνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. 
 

ScreenShot 5: Εισαγωγή/Επεξεργασία Θεωρίας (Οθόνη Καθηγητή) 
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ScreenShot 6: Εισαγωγή/Επεξεργασία Ερωτήσεων των Διαγωνισμάτων (Οθόνη 

Καθηγητή) 

 

3.2 ύντομη παρουσίαση της εφαρμογής-χρηστών 

Ζ εθαξκνγή LawCourses είλαη πξνζβάζηκε απφ ηνπηθνχο ππνινγηζηέο, smartphones θαη 
tablets ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: https://lawcourses.online/ 

     ηελ αξρηθή ζειίδα, νη επηζθέπηεο ελεκεξψλνληαη επηγξακκαηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο 
εθαξκνγήο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή 
(Θεσξία – Γηαγσλίζκαηα). 

     ην ζχζηεκά καο ππάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα ρξεζηψλ (Δθπαηδεπφκελνο, 
Καζεγεηήο, Γξακκαηέαο). Οη Καζεγεηέο εγγξάθνληαη ζηελ εθαξκνγή απφ ην γξακκαηέα, ελψ νη 
Δθπαηδεπφκελνη απφ ηνπο Καζεγεηέο. Όινη εηζέξρνληαη ζε απηήλ, ζπκπιεξψλνληαο έλα 
username θαη έλα password ζηελ θφξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ. 

https://lawcourses.online/
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Αρχική σελίδα 

 

3.3 Σο περιεχόμενο της εφαρμογής 

Σν LawCourses απνηειείηαη απφ 5 επηκέξνπο Κεθάιαηα, έλα γηα θάζε ηνκέα Γηθαίνπ απφ ηνπο 
ππφ εμέηαζε ηνκείο, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζηε δηάηαμε ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 
Ν.4194/2013. Σν θάζε Κεθάιαην πεξηιακβάλεη Θεσξία θαη Γηαγσλίζκαηα – Tests ηξηψλ 
δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ δπζθνιίαο. Ο ππνςήθηνο Γηθεγφξνο δηαβάδεη ηε Θεσξία ηνπ Κεθαιαίνπ 
θαη, ζηε ζπλέρεηα, δνθηκάδεη ηηο γλψζεηο ηνπ απαληψληαο ζε εξσηήζεηο, επηιέγνληαο σζηφ ή 
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Λάζνο (Γηαγψληζκα ηχπνπ Α, βαζκνχ δπζθνιίαο 1) ή επηιέγνληαο απάληεζε κεηαμχ 
πνιιαπιψλ πηζαλψλ απαληήζεσλ (Γηαγψληζκα ηχπνπ Β, βαζκνχ δπζθνιίαο 2) ή γξάθνληαο 
ηνλ αξηζκφ ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ ηνπ δεηνχκελνπ λφκνπ (Γηαγψληζκα ηχπνπ C, βαζκνχ 
δπζθνιίαο 3). Δλαιιαθηηθά, αλ ληψζεη ζίγνπξνο γηα ην επίπεδν γλψζεψλ ηνπ ζην εθάζηνηε 
Κεθάιαην, κπνξεί λα θάλεη απεπζείαο ηα Γηαγσλίζκαηα ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ, πξνζπεξλψληαο 
ηε Θεσξία. Όηαλ νινθιεξψζεη θαη ηα 3 Γηαγσλίζκαηα (ηχπνπ Α,Β,C) ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ 
κπνξεί είηε λα πξνρσξήζεη ζε επφκελν Κεθάιαην είηε λα δηαβάζεη (μαλά) ηε Θεσξία είηε λα 
κεηαβεί ζηνλ Πίλαθα Διέγρνπ θαη λα δεη ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπ αλά Κεθάιαην. θνπφο είλαη 
λα πεξάζεη κε επηηπρία θαη απφ ηα 5 Δμεηαζηέα Κεθάιαηα.  

     Ζ Θεωρία πεξηιακβάλεη ηηο ηζρχνπζεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο, κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπο κέρξη ηηο 31-10-2016,  δηαηάμεηο άξζξσλ ησλ εμήο λνκνζεηεκάησλ : 

1) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 456/1984 - Αζηηθφο Κψδηθαο  
2) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 283/1985 - Πνηληθφο Κψδηθαο 
3) Νφκνο 2190/1920 πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ  
4) Νφκνο 3190/1955 πεξί ησλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 
5) Νφκνο 4072/2012, άξζξα 43-120 ηεο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο 
6) Νφκνο 4072/2012, άξζξα 121-196 θαη 330 γηα ηα ήκαηα 
7) Νφκνο 5960/1933 γηα ηελ Δπηηαγή 
8) Νφκνο 5325/1932 γηα ηε πλαιιαγκαηηθή θαη ην Γξακκάηην ζε Γηαηαγή 
9) Νφκνο 3588/2007 - Πησρεπηηθφο Κψδηθαο 
10) Νφκνο 2251/1994 πεξί  Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ 
11) Νφκνο 4072/2012, άξζξα 249-294 γηα ηηο Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο 
12) Νφκνο 146/1914 πεξί Αζέκηηνπ Αληαγσληζκνχ 
13) Νφκνο 3959/2011 πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ 
14) Σν χληαγκα ηνπ 1975 
15) Νφκνο 2717/1999 - Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο 
16) Νφκνο 2690/1999 - Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
17) Νφκνο 4174/2013 - Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο 
18) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 18/1989 - Κσδηθνπνίεζε λφκσλ γηα ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 
19) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 63/2005 - Κψδηθαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα 
20) Νφκνο 3463/2006 - Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
21) Νφκνο 4194/2013 - Κψδηθαο Γηθεγφξσλ θαη 
22) Κψδηθαο Γενληνινγίαο Γηθεγνξηθνχ Λεηηνπξγήκαηνο, φπσο εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Γ..Α., ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 4.1.1980 θαη ηζρχεη απφ ηελ εκέξα ηεο 
δεκνζηεχζεψο ηνπ ζην "Ννκηθφ Βήκα" ή ηνλ "Κψδηθα Ννκηθνχ Βήκαηνο". 

     Δηδηθφηεξα, ζην πξψην Κεθάιαην ηνπ LawCourses πεξηιακβάλνληαη σο Θεσξία νη δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ εθείλσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ Γηαγσληζκάησλ 
ηνπ Αζηηθνχ Γηθαίνπ. ηε Θεσξία ηνπ δεπηέξνπ Κεθαιαίνπ αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ Γηαγσληζκάησλ ηνπ Πνηληθνχ 
Γηθαίνπ. Σν ηξίην Κεθάιαην πεξηέρεη σο Θεσξία δηαηάμεηο άξζξσλ ηνπ Νφκνπ πεξί Αλσλχκσλ 
Δηαηξεηψλ, ηνπ Νφκνπ πεξί ησλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ηνπ Νφκνπ ηεο Ηδησηηθήο 
Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο, ηνπ Νφκνπ γηα ηα ήκαηα, ησλ Νφκσλ γηα ηελ Δπηηαγή, ηε 
πλαιιαγκαηηθή θαη ην Γξακκάηην ζε Γηαηαγή, ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, ηνπ Νφκνπ Πξνζηαζίαο 
ησλ Καηαλαισηψλ, ηνπ Νφκνπ γηα ηηο Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο θαη ησλ Νφκσλ πεξί Αζέκηηνπ 
Αληαγσληζκνχ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ, νη νπνίεο (δηαηάμεηο άξζξσλ 
λφκσλ) δίλνπλ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ησλ Γηαγσληζκάησλ ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ. 
Καηά αλάινγν ηξφπν, ε Θεσξία ηνπ ηεηάξηνπ Κεθαιαίνπ  πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο άξζξσλ ηνπ 
πληάγκαηνο, ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ηνπ 
Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ηνπ Κψδηθα γηα ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ηνπ Κψδηθα 
γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, γηα ηηο απαληήζεηο ησλ 
Γηαγσληζκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Σέινο, ζηε Θεσξία ηνπ πέκπηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ 
LawCourses αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ θαη ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο 
Γηθεγνξηθνχ Λεηηνπξγήκαηνο πνπ απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                        σηήξηνο νπθιάθνο 

Γηαδηθηπαθφ χζηεκα Δθκάζεζεο Θεζκηθνχ Διιεληθνχ Γηθαίνπ Με Δλζσκαησκέλν Δξγαιείν πγγξαθήο                   27 

     Αλά Κεθάιαην - ηνκέα Γηθαίνπ εκθαλίδνληαη Διαγωνίσματα – Tests ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

βαζκίδσλ δπζθνιίαο σο εμήο: 

1) Γηαγσλίζκαηα ηχπνπ Α, κε βαζκφ δπζθνιίαο 1, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο 
πνπ απαληψληαη, επηιέγνληαο σζηφ ή Λάζνο  

2) Γηαγσλίζκαηα ηχπνπ Β, κε βαζκφ δπζθνιίαο 2, ησλ νπνίσλ νη εξσηήζεηο απαληψληαη, 
επηιέγνληαο κεηαμχ πνιιαπιψλ πηζαλψλ απαληήζεσλ θαη 

3) Γηαγσλίζκαηα ηχπνπ C, κε βαζκφ δπζθνιίαο 3, κε εξσηήκαηα πνπ απαληψληαη, 
γξάθνληαο ηνλ αξηζκφ ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ ηνπ δεηνχκελνπ λφκνπ. 

     Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη επειημία ζηε ζεηξά, κε ηελ νπνία εμεηάδνληαη ηα 
Γηαγσλίζκαηα, αθνχ ν ππνςήθηνο Γηθεγφξνο - Δθπαηδεπφκελνο επηιέγεη ειεχζεξα, ηφζν ηε 
ζεηξά πνπ επηζπκεί λα πεξηεγεζεί ζηα Κεθάιαηα, φζν θαη ηε ζεηξά πνπ ζα απαληήζεη ζηα ηξηψλ 
ηχπσλ Γηαγσλίζκαηα θάζε Κεθαιαίνπ. 

     ηελ ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά, κηα εξψηεζε κε ηελ απάληεζή ηεο απφ ηνπο ηξεηο 
ηχπνπο Γηαγσληζκάησλ – Tests φισλ ησλ Κεθαιαίσλ ηεο Θεσξίαο, σο εμήο: 

Αστικό Δίκαιο 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 1 (σζηφ-Λάζνο) 
 

1) ωματείο είναι μια ένωση 20 τουλάχιστον προσώπων που επιδιώκει  σκοπό  

μη  κερδοσκοπικό, αποκτά προσωπικότητα  όταν  εγγραφεί  σε ειδικό δημόσιο 

βιβλίο στο πρωτοδικείο της έδρας  του και έχει καταστατικό με το οποίο 

καθορίζονται ο σκοπός, η επωνυμία, η έδρα, τα όργανα και οι όροι εισόδου, 

αποχώρησης και αποβολής των μελών, και οι όροι για την τροποποίηση ή τη  

διάλυσή  του. 

 
σζηφ 
 
ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 2 (Πνιιαπιήο Δπηινγήο) 
 

11) Είδη διαθήκης και χαρακτηριστικά αυτών  

 
Α. Ηδηφγξαθε δηαζήθε πνπ γξάθεηαη νιφθιεξε κε ην ρέξη ηνπ δηαζέηε,  ρξνλνινγείηαη θαη 
ππνγξάθεηαη απ` απηφλ θαη δελ ππνβάιιεηαη ζε θαλέλαλ άιιν ηχπν, θαη, Μπζηηθή δηαζήθε πνπ 
ν δηαζέηεο εγρεηξίδεη ζην ζπκβνιαηνγξάθν, ελψ είλαη παξφληεο  ηξεηο  κάξηπξεο, ή  δεχηεξνο 
ζπκβνιαηνγξάθνο θαη έλαο κάξηπξαο, έγγξαθν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαζέηε δειψλνληαο  
πξνθνξηθά  φηη πεξηέρεη ηελ ηειεπηαία ηνπ βνχιεζε. 
 
Β. Γεκφζηα δηαζήθε πνπ ζπληάζζεηαη κε δήισζε απφ ην δηαζέηε ηεο  ηειεπηαίαο ηνπ βνχιεζεο 
ελψπηνλ  ζπκβνιαηνγξάθνπ  ελψ  είλαη  παξφληεο  ηξεηο  κάξηπξεο ή δεχηεξνο 
ζπκβνιαηνγξάθνο θαη έλαο κάξηπξαο, θαη, Κχξηα Γηαζήθε πνπ δεκνζηεχεηαη ελψπηνλ ηνπ 
εηξελνδίθε κε δχν κάξηπξεο, νη νπνίνη καξηπξνχλ ελφξθσο γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο γξαθήο ή ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ δηαζέηε. 
 
Γ. Μπζηηθή δηαζήθε πνπ ν δηαζέηεο εγρεηξίδεη ζην ζπκβνιαηνγξάθν, ελψ είλαη παξφληεο  ηξεηο  
κάξηπξεο, ή  δεχηεξνο ζπκβνιαηνγξάθνο θαη έλαο κάξηπξαο, έγγξαθν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
δηαζέηε δειψλνληαο  πξνθνξηθά  φηη πεξηέρεη ηελ ηειεπηαία ηνπ βνχιεζε, Γεκφζηα δηαζήθε πνπ 
ζπληάζζεηαη κε δήισζε απφ ην δηαζέηε ηεο  ηειεπηαίαο ηνπ βνχιεζεο ελψπηνλ  
ζπκβνιαηνγξάθνπ  ελψ  είλαη  παξφληεο  ηξεηο  κάξηπξεο ή δεχηεξνο ζπκβνιαηνγξάθνο θαη έλαο 
κάξηπξαο θαη, Ηδηφγξαθε δηαζήθε πνπ γξάθεηαη νιφθιεξε κε ην ρέξη ηνπ δηαζέηε, ρξνλνινγείηαη 
θαη ππνγξάθεηαη απ` απηφλ θαη δελ ππνβάιιεηαη ζε θαλέλαλ άιιν ηχπν.  
 
(ζσζηή απάληεζε: Γ) 
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ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 3 (Αξηζκφο δηάηαμεο άξζξνπ ηνπ ΑΚ) 
 

21) Κατάχρηση δικαιώματος : Η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν  

υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή 

ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. 

 

(ΑΚ 281) 
 

Ποινικό Δίκαιο 

 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 1 (σζηφ-Λάζνο) 
 

1) Η μέθη, έστω και υπαίτια, μειώνει σημαντικά την ικανότητα για καταλογισμό 

που απαιτείται, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83). 

 
Λάζνο 
 
ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 2 (Πνιιαπιήο Δπηινγήο) 
 

11) Κάποιος πυροβολεί κάποιον για να τον σκοτώσει και τον τραυματίζει 

ελαφρά στο πόδι: τι αδίκημα είναι;  

 
Α. Απφπεηξα αλζξσπνθηνλίαο 
 
Β. σκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα 
 
Γ. Απξφζθνξε απεηιή 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 3 (Αξηζκφο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ ηνπ ΠΚ) 
 

21) Άμυνα- Δεν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε περίπτωση άμυνας. Άμυνα  

είναι  η  αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου στην οποία προβαίνει το άτομο, 

για να υπερασπισθεί τον εαυτό  του  ή  άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση 

που στρέφεται εναντίον τους.  Σο  αναγκαίο  μέτρο  της  άμυνας  κρίνεται  από  

το  βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της βλάβης  που  

απειλούσε, από  τον  τρόπο  και  την  ένταση  της  επίθεσης  και  από  τις λοιπές 

περιστάσεις. 

 

Εμπορικό Δίκαιο 

 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 1 (σζηφ-Λάζνο) 
 

1) Οι ΑΕ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ μπορούν να είναι κατά την ίδρυσή τους 

μονοπρόσωπες. 

 
σζηφ 
 
 ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 2 (Πνιιαπιήο Δπηινγήο) 
 

11) Διαδικασία συνεδρίασης Δ της ΑΕ- ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός των 

συμβούλων; 
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Α. Σνπιάρηζηνλ 2 κέιε ηνπ Γ 
 
Β. Σνπιάρηζηνλ 3 κέιε ηνπ Γ 
 
Γ. Σα κηζά κέιε ηνπ Γ 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 3 (Αξηζκφο δηάηαμεο άξζξνπ ηνπ ζεζκηθνχ λφκνπ ηνπ Δκπνξηθνχ 
Γηθαίνπ Ν.4072/2012) 
 

21) Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει 

εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι 

εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον. 

 
(Ν.4072/12, άξζξν 249) 
 

Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο 

 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 1 (σζηφ-Λάζνο) 
 

1) Πολίτης, ενεργών για λογαριασμό τρίτου, για να παραλάβει πιστοποιητικό 

που εκδίδει η Δ.Ο.Τ, προσκομίζει εξουσιοδότηση, στην οποία το γνήσιο της 

υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, βεβαιώθηκε από δικηγόρο.  Η Δ.Ο.Τ. 

οφείλει να κάνει αποδεκτή αυτή την εξουσιοδότηση. 

 
Λάζνο 
 
 ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 2 (Πνιιαπιήο Δπηινγήο) 
 

11) Ποια είναι τα μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων 

πολιτών;  

 
Α. Σν δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ην δηαβαηήξην. 
 
Β. Σν δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ην δηαβαηήξην, ε άδεηα νδήγεζεο θαη ην αηνκηθφ βηβιηάξην 
πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. 
 
Γ. Σν δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ην δηαβαηήξην θαη ε άδεηα νδήγεζεο. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 3 (Αξηζκφο δηάηαμεο άξζξνπ ηνπ πληάγκαηνο) 
 

21) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα 

δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ΄ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα 

ή συμφέροντα του, όπως νόμος ορίζει.  Σο δικαίωμα της προηγούμενης 

ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο 

που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του. 

 
(άξζξν 20) 

Δίκαιο περί Δικηγόρων 

 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 1 (σζηφ-Λάζνο) 
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1) Δικηγόρος προσέρχεται σε Δ.Ο.Τ. και υποβάλλει αίτηση για χορήγηση 

αντιγράφων εγγράφων, που αφορούν στον εντολέα του (φυσικό πρόσωπο). 

την αίτηση αναγράφει τα στοιχεία της ταυτότητας του άμεσα ενδιαφερομένου, 

δηλαδή του εντολέα του, τα έγγραφα και τους λόγους, για τους οποίους τα ζητά 

και την υπογράφει ο ίδιος, θέτοντας την σφραγίδα του. Ο υπεύθυνος 

υπάλληλος της Δ.Ο.Τ. ζητά από τον δικηγόρο να του προσκομίσει, μαζί με την 

αίτηση και νόμιμη για τον σκοπό αυτόεξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο του 

εντολέα του. 

 
Λάζνο 
 
 ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 2 (Πνιιαπιήο Δπηινγήο) 
 

11) Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή για τη σύνταξη κύριας αγωγής καθορίζεται με 

βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης:   

 
Α. ε 2% φηαλ ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αγσγήο αλέξρεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ. 
 
Β. ε 5% φηαλ ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αγσγήο αλέξρεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ. 
 
Γ. Γελ ππάξρεη ειάρηζηε λφκηκε ακνηβή. 
 
(ζσζηή απάληεζε:  Γ) 
 
ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ 3 (Αξηζκφο δηάηαμεο άξζξνπ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ) 
 

21) Ο δικηγόρος οφείλει να τηρεί αυστηρά εχεμύθεια για όσα του εμπιστεύεται 

ο εντολέας του κατά την ανάθεση και εκτέλεση της εντολής ή πληροφορείται 

κατά τη διάρκεια του χειρισμού της. 

 
(άξζξν 38) 

3.4 Εγχειρίδιο χρήσης γραμματέα 

Ο Γξακκαηέαο εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή κε username: superuser θαη password: 

superuser.  

     ηελ θαξηέια «Πίλαθαο Διέγρνπ» έρεη ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ 
(Καζεγεηέο θαη Δθπαηδεπφκελνη) πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα. 
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Πίνακας ελέγχου 

 

     ηελ θαξηέια «Καζεγεηέο» πξνζζέηεη έλαλ λέν Καζεγεηή ζην ζχζηεκα. 

Προσθήκη καθηγητή 

 

     Κάλνληαο πξνζζήθε, κεηαθέξεηαη ζε κηα λέα ζειίδα, ψζηε λα εηζαγάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ 
Καζεγεηή (Ολνκαηεπψλπκν-Email-Username-Φχιν). 
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Εισαγωγή στοιχείων νέου καθηγητή 

 

     Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ, απνζηέιιεηαη ζην email ηνπ Καζεγεηή 
έλαο ζχλδεζκνο, ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ, δίλνληαο ην password πνπ 
επηζπκεί.  

Αποστολή συνδέσμου ενεργοποίησης 
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Εισαγωγή password από τον καθηγητή 

 

      ηελ θαξηέια «Καζεγεηέο» δηαγξάθεη έλαλ ήδε εγγεγξακκέλν Καζεγεηή απφ ην ζχζηεκα. 

Διαγραφή καθηγητή 

 

     Με ηε δηαγξαθή ελφο Καζεγεηή, δηαγξάθνληαη ηαπηφρξνλα φια ηα Κεθάιαηα θαη νη 
Δξσηήζεηο πνπ απηφο έρεη θαηαρσξήζεη, θαζψο επίζεο θαη φια ηα δεδνκέλα ησλ tests πνπ 
έρνπλ ππνβάιιεη νη Δθπαηδεπφκελνη γηα ηα Κεθάιαηα πνπ αλήθαλ δηαρεηξηζηηθά ζε απηφλ ηνλ 
Καζεγεηή. 
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Διαγραφή δεδομένων που σχετίζονται με την διαγραφή ενός καθηγητή 

 

      ηελ θαξηέια «Καζεγεηέο» απνζηέιιεη ζην email ελφο θαζεγεηή ζχλδεζκν αιιαγήο γηα ην 
password ηνπ. 

Αποστολή συνδέσμου για αλλαγή password 
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     Σέινο, ζηελ θαξηέια «Έμνδνο» γίλεηαη απνζχλδεζε ηνπ γξακκαηέα απφ ηελ εθαξκνγή. 

3.5 Εγχειρίδιο χρήσης καθηγητή 

Ο Καζεγεηήο εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή κε ην username θαη ην password πνπ ν ίδηνο έρεη 
επηιέμεη πξνεγνπκέλσο θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ ζπλδέζκνπ απφ ηνλ γξακκαηέα. 

     ηελ θαξηέια «Πίλαθαο Διέγρνπ» έρεη εηθφλα ηνπ πιήζνπο ησλ εγγεγξακκέλσλ 
Δθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ δεισκέλνπ θχινπ ηνπο, ηνπ πιήζνπο  ησλ tests πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, 
θαζψο επίζεο θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ κε ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ αλά 
Κεθάιαην. 

Πίνακας ελέγχου 
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     ηελ θαξηέια «Κεθάιαηα» επεμεξγάδεηαη ηνλ ηίηιν ελφο Κεθαιαίνπ, φπσο θαη ηνλ ηχπν ησλ 
απαληήζεσλ πνπ ζα έρνπλ νη εξσηήζεηο ησλ Γηαγσληζκάησλ ηξίηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο.  

Επεξεργασία τίτλου κεφαλαίου-τύπου απαντήσεων ερωτημάτων τρίτου επιπέδου 

δυσκολίας 
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     ηελ θαξηέια «Κεθάιαηα» επεμεξγάδεηαη ηε Θεσξία ελφο Κεθαιαίνπ. 

Επεξεργασία της θεωρίας ενός κεφαλαίου 
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     ηελ θαξηέια «Κεθάιαηα» δεκηνπξγεί ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ Γηαγσληζκάησλ 
θαη ησλ ηξηψλ επηπέδσλ θάζε Κεθαιαίνπ – ηνκέα Γηθαίνπ ηεο Θεσξίαο. 

Δημιουργία διαγωνισμάτων 
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Δημιουργία διαγωνίσματος Α επιπέδου 
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Δημιουργία διαγωνίσματος Β επιπέδου 
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Δημιουργία διαγωνίσματος C επιπέδου 
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     ηελ θαξηέια «Κεθάιαηα» πξνβάιιεη ηε Θεσξία θάζε Κεθαιαίνπ θαη ηελ εμάγεη ζε αξρείν 
κνξθήο PDF. 

Προβολή της θεωρίας κάθε κεφαλαίου 
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Εξαγωγή της θεωρίας κάθε κεφαλαίου σε PDF 
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     ηελ θαξηέια «Κεθάιαηα» κπνξεί λα εηζάγεη έλα λέν Κεθάιαην Θεσξίαο, θαζψο επίζεο θαη 
λα δηαγξάθεη έλα ήδε ππάξρνλ.  

Εισαγωγή κεφαλαίου θεωρίας 
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Διαγραφή κεφαλαίου θεωρίας 

 

     Με ηε δηαγξαθή ελφο Κεθαιαίνπ, δηαγξάθνληαη ηαπηφρξνλα ε Θεσξία θαη νη Δξσηήζεηο ηνπ, 
θαζψο επίζεο θαη ηα δεδνκέλα ησλ test πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη Δθπαηδεπφκελνη γηα απηφ ην 
Κεθάιαην. 

Διαγραφή δεδομένων που σχετίζονται με την διαγραφή ενός κεφαλαίου 
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     ηελ θαξηέια «Δθπαηδεπφκελνη» πξνβάιιεη ηηο επηδφζεηο πνπ έρεη θάζε Δθπαηδεπφκελνο 
ππνςήθηνο Γηθεγφξνο. 

Προβολή επιδόσεων ενός εκπαιδευόμενου 
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     Δπίζεο, κπνξεί λα εηζάγεη ζεκείσζε ζε θάπνηνλ Δθπαηδεπφκελν. 

Εισαγωγή σημείωσης σε εκπαιδευόμενο 
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     ηελ θαξηέια «Δθπαηδεπφκελνη» αξρηθνπνηεί ηηο επηδφζεηο πνπ έρεη θάζε Δθπαηδεπφκελνο. 

Αρχικοποίηση των επιδόσεων ενός εκπαιδευόμενου 

 

     ηελ θαξηέια «Δθπαηδεπφκελνη» απνζηέιεη, κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, ζην email ελφο 
εθπαηδεπφκελνπ ζχλδεζκν αιιαγήο γηα ην password ηνπ. 
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     ηελ θαξηέια «Δθπαηδεπφκελνη» πξνζζέηεη έλαλ λέν Δθπαηδεπφκελν ζην ζχζηεκα. 
Κάλνληαο πξνζζήθε, κεηαθέξεηαη ζε κηα λέα ζειίδα, ψζηε λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ 
Δθπαηδεπφκελνπ (Ολνκαηεπψλπκν- Email- Username -Φχιν- Ζκεξνκελία γέλλεζεο). Μεηά ηε 
ζπκπιήξσζε ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ, απνζηέιιεηαη ζην email ηνπ Δθπαηδεπφκελνπ έλαο 
ζχλδεζκνο, ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ, δίλνληαο ην password πνπ επηζπκεί. 

Προσθήκη νέου εκπαιδευόμενου 

 

Εισαγωγή στοιχείων νέου εκπαιδευόμενου 
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Αποστολή συνδέσμου ενεργοποίησης 

 

Εισαγωγή password από τον εκπαιδευόμενο 
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     ηελ θαξηέια «Δθπαηδεπφκελνη» δηαγξάθεη θάπνηνλ ήδε εγγεγξακκέλν Δθπαηδεπφκελν. Με 
ηελ δηαγξαθή ελφο Δθπαηδεπφκελνπ, δηαγξάθνληαη επίζεο ηα δεδνκέλα ησλ tests πνπ έρεη 
ππνβάιιεη, φπσο θαη νη ζεκεηψζεηο πνπ έρεη απνζεθεχζεη απηφο θαη νη Καζεγεηέο ηνπ. 

Διαγραφή εκπαιδευόμενου 

 

Διαγραφή δεδομένων που σχετίζονται με την διαγραφή ενός εκπαιδευόμενου 
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     Σέινο, ζηελ θαξηέια «Έμνδνο», γίλεηαη απνζχλδεζε ηνπ Καζεγεηή απφ ηελ εθαξκνγή. 

3.6 Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευόμενου 

Ο Δθπαηδεπφκελνο Τπνςήθηνο Γηθεγφξνο εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή κε ην username θαη ην 
password πνπ ν ίδηνο έρεη επηιέμεη πξνεγνπκέλσο θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ ζπλδέζκνπ απφ ηνλ 
Καζεγεηή. 

     ηελ θαξηέια «Πίλαθαο Διέγρνπ» έρεη εηθφλα ηνπ αξηζκνχ ησλ tests πνπ έρεη ππνβάιιεη, 
θαζψο επίζεο θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ επηδφζεψλ ηνπ ζε θάζε Κεθάιαην. 

Πίνακας ελέγχου 
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     ηελ θαξηέια «Κεθάιαηα» κπνξεί λα πξνβάιιεη ηε Θεσξία θάζε Κεθαιαίνπ θαη λα ηελ εμάγεη 
ζε κνξθή αξρείνπ PDF. 

Προβολή θεωρίας 
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Εξαγωγή θεωρίας σε αρχείο PDF 
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     ηελ θαξηέια «Κεθάιαηα» κπνξεί λα εμεηάδεηαη ζηα Γηαγσλίζκαηα ησλ ηξηψλ επηπέδσλ 
δπζθνιίαο θάζε Κεθαιαίνπ θαη απεξηφξηζηα λα ηα ππνβάιιεη φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη κέρξη λα ηα 
πεξάζεη. 

Διεξαγωγή διαγωνίσματος 

 

Διαγώνισμα Α επιπέδου 
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Διαγώνισμα Β επιπέδου 

 

Διαγώνισμα C επιπέδου 
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     ηελ θαξηέια «Κεθάιαηα» κπνξεί λα ειέγρεη ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ησλ Γηαγσληζκάησλ. 

Ποσοστό ολοκλήρωσης 

 

     ηελ θαξηέια «εκεηψζεηο» είλαη ζε ζέζε λα θξαηά πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο ή θαη λα 
δηαβάδεη ηπρφλ ζεκεηψζεηο απφ θάπνηνλ Καζεγεηή. 

Προβολή σημειώσεων 
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Προσθήκη σημείωσης 

 

 

     Σέινο, ζηελ θαξηέια «Έμνδνο» γίλεηαη απνζχλδεζε ηνπ Δθπαηδεπφκελνπ απφ ηελ 
εθαξκνγή. 
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3.7 Διορθωτής της εφαρμογής 

Δπεηδή ν καζεηήο, φπσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο ζηελ εηζαγσγή, είλαη ν παξαιήπηεο ησλ 
πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ην Γλσζηηθφ Πεδίν, έλα Γηδαθηηθφ χζηεκα ζεσξείηαη Έμππλν, φηαλ 
απφ ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ην καζεηή - εθπαηδεπφκελν, αληηιακβάλεηαη θάπνηεο πιεπξέο ηνπ 
πνπ δε θαίλνληαη απεπζείαο, εξκελεχεη θάπνηεο ελέξγεηέο ηνπ θαη δηαπηζηψλεη ηηο ειιείςεηο ζηε 
Γλψζε ηνπ. Σν χζηεκα πξέπεη λα έρεη δχν ζηφρνπο, ηε δηάγλσζε αθελφο ησλ ιαζψλ, θαη 
αθεηέξνπ ηε δηφξζσζή ηνπο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα ιάζε ζην ρψξν ησλ Έμππλσλ 
Γηδαθηηθψλ πζηεκάησλ ζπρλά απνθαινχληαη bugs, δαλεηδφκελα ηνλ φξν απφ ην ρψξν ησλ 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη, ζπλήζσο, είλαη ιάζε δηαδηθαζηηθά ή ηνπηθά. Γηα ηε δηάγλσζε 
ησλ ιαζψλ απηψλ, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην 
ζχζηεκα Buggy, ην ζχζηεκα Debuggy θαη ην ζχζηεκα Idebuggy, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε 
δηάθνξεο ζεσξίεο ιαζψλ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ, ρξεηάδεηαη πξνεγνχκελε 
αλαπαξάζηαζή ηνπο παξάιιεια πξνο ηε ζσζηή γλψζε. Γηα ην ιφγν απηφ, εθαξκφδεηαη ε 
κέζνδνο θαηαζθεπήο θαηαιφγσλ ιαζψλ (bug lists), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπιιέγνληαη θαη 
θσδηθνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο γηα πηζαλά ιάζε πάλσ ζε δεδνκέλν γλσζηηθφ πεδίν γηα έλα 
δεδνκέλν είδνο καζεηψλ. Σν χζηεκα δηαιέγεη απφ ηα κνληέια ηεο ζσζηήο θαη ιαλζαζκέλεο 
γλψζεο ηα ζηνηρεία απηά πνπ ηαηξηάδνπλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή.  

     ηo ζχζηεκα Law Courses έρεη εθαξκνζηεί ε κέζνδνο θαηαζθεπήο θαηαιφγνπ ιαζψλ γηα ηε 
δηάγλσζε ησλ αδπλακηψλ ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ππνςεθίσλ Γηθεγφξσλ. Καη, κνινλφηη ε 
απαξίζκεζε ησλ ιαζψλ δε κπνξεί παξά λα είλαη πεξηνξηζκέλε ζεσξεηηθά, έρεη κεγάιε 
ζεκαζία, γηαηί πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή  πνιχ έκπεηξσλ 
Καζεγεηψλ. Απηφο ν θαηάινγνο ιαζψλ έρεη ελζσκαησζεί ζηα Γηαγσλίζκαηα ηχπνπ Β, ησλ 
νπνίσλ νη εξσηήζεηο έρνπλ πνιιαπιέο πηζαλέο απαληήζεηο. Όηαλ ν εμεηαδφκελνο επηιέγεη 
πηζαλή απάληεζε , ε νπνία πεξηέρεηαη ζηνλ θαηάινγν ιαζψλ, ηφηε παξεκβαίλεη ν Γηνξζσηήο θαη 
ηνπ επηζεκαίλεη ην ιάζνο πνπ έθαλε, δηαγηγλψζθνληαο ηε ιάζνο γλψζε ηνπ γηα ην ζέκα θαη 
παξαπέκπνληάο ηνλ ζηε ζσζηή γλψζε.  Έρνπλ επηιεγεί 2 εξσηήζεηο αλά Κεθάιαην ηεο 
Θεσξίαο, κε πηζαλέο ιάζνο απαληήζεηο, ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνξζσηή θαη 
νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ σο εμήο: 

το Κεφάλαιο 1 - ΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  και στο Διαγώνισμα τύπου Β, ζηελ εξψηεζε:  

«5) Πψο κπνξεί λα ιπζεί έλαο γάκνο;» 
 
Αλ ε απάληεζε πνπ επηιεγεί είλαη:  

«Α. Με εγθαηάιεηςε ηεο νηθνγελεηαθήο ζηέγεο θαη ηεο ζπδχγνπ, αθφκα θη αλ απηή είλαη έγθπνο». 

Σφηε εκθαλίδεηαη ην δηνξζσηηθφ θείκελν: 
 
«Πξνζνρή! Ζ εγθαηάιεηςε εγθχνπ, φρη κφλν δελ επηηξέπεηαη θαηά ην Αζηηθφ Γίθαην, σο ηξφπνο 
ιχζεο ηνπ γάκνπ, αιιά επηπιένλ, απνηειεί θαη έγθιεκα θαηά ην Πνηληθφ Γίθαην (Βιέπε ΠΚ 
359)». 

Καη ζηελ εξψηεζε: 

«10) ε πεξίπησζε θαθήο ρξήζεο κηζζίνπ πέξαλ ηεο θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο ηη άιια 
δηθαηψκαηα έρεη ν εθκηζζσηήο έλαληη ηνπ κηζζσηή;» 

Αλ ε απάληεζε πνπ επηιεγεί είλαη:  

«Γ. Ο εθκηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ακέζσο ηε κίζζσζε ή ελαιιαθηηθά λα δεηήζεη λα 
ηθαλνπνηεζεί γηα θζνξά μέλεο ηδηνθηεζίαο, αλ ν κηζζσηήο, παξά  ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ 
εθκηζζσηή, δελ κεηαρεηξίδεηαη ην κίζζην κε επηκέιεηα θαη φπσο ζπκθσλήζεθε.» 
 
Σφηε εκθαλίδεηαη ην δηνξζσηηθφ θείκελν: 
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«Πξνζνρή! Ο εθκηζζσηήο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηθαλνπνηεζεί γηα θζνξά μέλεο ηδηνθηεζίαο ζην 
Αζηηθφ Γίθαην. Ζ θζνξά μέλεο ηδηνθηεζίαο πξνβιέπεηαη κφλν ζην Πνηληθφ Γίθαην (βιέπε ΠΚ 381-
384)». 

το Κεφάλαιο 2 - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  και στο Διαγώνισμα τύπου Β, ζηελ εξψηεζε:  

«3) Αλ απνβηψζεη θάπνηνο πνπ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε ρξεκαηηθή πνηλή ηη ζπκβαίλεη;» 

Αλ ε απάληεζε πνπ επηιεγεί είλαη:  

«Α. Ζ ρξεκαηηθή πνηλή εθηειείηαη ελαληίνλ ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ.» 

Σφηε εκθαλίδεηαη ην δηνξζσηηθφ θείκελν: 
 
«Πξνζνρή! Οη ρξεκαηηθέο πνηλέο, θαη γεληθά νη πνηλέο, δελ εθηεινχληαη θαηά ησλ θιεξνλφκσλ 
ζην Πνηληθφ Γίθαην. Οη αμηψζεηο θαηά ηεο θιεξνλνκίαο αζθνχληαη θαη θαηά ησλ θιεξνλφκσλ 
κφλν ζην Αζηηθφ Γίθαην  (βιέπε ΑΚ 2026 επφκελα)».    

Καη ζηελ εξψηεζε: 

«7) Αλ θάπνηνο ρηππήζεη κε γξνζηά ην κάηη θάπνηνπ άιινπ ηη αδίθεκα έρνπκε;» 
 

Αλ ε απάληεζε πνπ επηιεγεί είλαη:  

«Γ. Πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.» 
 
Σφηε εκθαλίδεηαη ην δηνξζσηηθφ θείκελν: 
 
«Πξνζνρή! Ζ πξνζβνιή πξνζσπηθφηεηαο σο απηoηειέο αδίθεκα δελ πξνβιέπεηαη θαηά ην 
Πνηληθφ Γίθαην, αιιά κφλν θαηά ην Αζηηθφ Γίθαην (βιέπε ΑΚ 57 - 59)». 
 

το Κεφάλαιο 3 - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και στο Διαγώνισμα τύπου Β, ζηελ 

εξψηεζε:  

«1) Καηά ηε δηαδηθαζία ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, 
πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ;» 
 
Αλ ε απάληεζε πνπ επηιεγεί είλαη:  

«Γ. Αλ δελ  νξίδεηαη  θάηη  άιιν ζην θαηαζηαηηθφ, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε  απφιπηε 
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ.» 
 
Σφηε εκθαλίδεηαη ην δηνξζσηηθφ θείκελν: 
 
«Πξνζνρή! Απφ ηελ επηιεγείζα απάληεζε, πξνθχπηεη ζχγρπζε ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ κε ην 
Αζηηθφ Γίθαην. ηελ εηαηξεία ηνπ Αζηηθνχ Γηθαίνπ  πξνβιέπεηαη κφλν ε δπλαηφηεηα ιήςεο 
απνθάζεσλ κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, αλεμαξηήησο αξηζκνχ απηψλ (βιέπε ΑΚ 
748 επφκελα). Αληηζέησο, ζην Δκπνξηθφ Γίθαην πεξί ΑΔ ππάξρεη σο πξναπαηηνχκελνο ν 
ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ 3 κειψλ (βιέπε άξ.21 ηνπ Ν.2190/20)». 
 
Καη ζηελ εξψηεζε: 
 

«4) Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή είλαη αλαηηηψδεο;» 

Αλ ε απάληεζε πνπ επηιεγεί είλαη: 

«Β. Σα εθ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ελαγφκελα πξφζσπα κπνξνχλ λα αληηηάμνπλ θαηά ηνπ θνκηζηή 
ηηο ελζηάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ εθδφηε ή ηνπο 
πξνεγνχκελνπο θνκηζηέο.» 
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Σφηε εκθαλίδεηαη ην δηνξζσηηθφ θείκελν: 
 
«Πξνζνρή! Ο νθεηιέηεο δε κπνξεί, θαηά ην Δκπνξηθφ Γίθαην, λα επηθαιεζηεί ηελ πξνζσπηθή 
ζρέζε ηνπ κε ην δαλεηζηή πνπ απνηέιεζε ηελ αηηία έθδνζεο θαη απνδνρήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο, 
θαζψο θαη ην ειάηησκα ηεο αηηηψδνπο απηήο ζρέζεο, φπσο ηελ εηθνληθφηεηα απηήο, σο εθ ηνπ 
νπνίνπ ε απαίηεζε ηνπ δαλεηζηή λα ζηεξείηαη λφκηκεο αηηίαο. Ζ ελ ιφγσ ελνρή απνηειεί 
αθεξεκέλε ππφζρεζε ή αλαγλψξηζε ρξένπο, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην Αζηηθφ Γίθαην 
(βιέπε ΑΚ 873–875)». 

το Κεφάλαιο 4 - ΔΗΜΟΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και στο Διαγώνισμα 

τύπου Β, ζηελ εξψηεζε:  

«5) Σν έλδηθν βνήζεκα κε ην νπνίν εηζάγεηαη κηα αθπξσηηθή δηαθνξά είλαη:» 

Αλ ε απάληεζε πνπ επηιεγεί είλαη: 

«Γ. Ζ αγσγή.» 

Σφηε εκθαλίδεηαη ην δηνξζσηηθφ θείκελν: 
 
«Πξνζνρή! Ζ αγσγή πξνβιέπεηαη κελ σο έλδηθν βνήζεκα πξνζηαζίαο θαη θαηά ην Αζηηθφ 
Γηθνλνκηθφ Γίθαην θαη θαηά ην Γηνηθεηηθφ Γηθνλνκηθφ Γίθαην, αιιά δελ αζθείηαη γηα ηελ αθχξσζε 
κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο». 
 
Καη ζηελ εξψηεζε: 
 
«10) Όπνηνο δηαπξάηηεη έγθιεκα θνξνδηαθπγήο ηνπ  Ν.4174/13 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ, αλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα ή ζηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνθξπβεί ππεξβαίλεη αλά θνξνινγηθφ ή δηαρεηξηζηηθφ έηνο:» 

Αλ ε απάληεζε πνπ επηιεγεί είλαη:   

«Β. Σηο 120.000 επξψ αλά είδνο θφξνπ.» 
 
Σφηε εκθαλίδεηαη ην δηνξζσηηθφ θείκελν: 
  
«Πξνζνρή! Ζ θνξνδηαθπγή ηνπ Ν.4174/13 είλαη εηδηθφ έγθιεκα πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθά θαη δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, φπνπ έρνπκε λα θάλνπκε κε ην γεληθφ 
έγθιεκα ηεο απάηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηα πξνβιεπφκελα πνζά - 
ζηνηρεία ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζήο ηνπ,  ζε ζρέζε κε απηφ ηεο απάηεο ηνπ ΠΚ 386 επφκελα 
(ζην νπνίν θαη κφλν αλαθέξεηαη ην πνζφ ησλ  120.000 €) θαη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε απηφ». 

Και, τέλος, στο Κεφάλαιο 5 - ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ και στο Διαγώνισμα 

τύπου Β, ζηελ εξψηεζε:  

«2) Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ 
Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ δηεμάγνληαη:» 
 
Αλ ε απάληεζε πνπ επηιεγεί είλαη:  

«Α. Σνλ Ηαλνπάξην θάζε 2 ρξφληα.» 
 
Σφηε εκθαλίδεηαη ην δηνξζσηηθφ θείκελν: 
 
«Πξνζνρή! Απφ ηελ επηιεγείζα απάληεζε, ζπκπεξαίλεηαη ζχγρπζε ηνπ Γηθαίνπ Πεξί Γηθεγφξσλ 
κε ην Γηνηθεηηθφ Γίθαην, θαη ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. Μφλν ε εθινγή 
Πξνεδξείνπ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ γίλεηαη θάζε 2 ρξφληα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ πξψηνπ θαη 
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ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ (βι. άξ.92 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ- 
Ν.3463/2006)». 
 
Καη ζηελ εξψηεζε: 
 
«9) Πνηα δενληνινγηθή ππνρξέσζε έρεη ν δηθεγφξνο σο πξνο ηνλ αληίδηθν ζπλάδειθφ ηνπ πξηλ 
ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην θαη ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο;» 
 
Αλ ε απάληεζε πνπ επηιεγεί είλαη:  

«Γ. Ο ζπλήγνξνο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ππνρξεψλεηαη δενληνινγηθά ζηηο πνηληθέο ππνζέζεηο λα 
πξνβαίλεη ζε πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε ησλ εγγξάθσλ ζηνλ αληίδηθν ζπλήγνξν ηεο πνιηηηθήο 
αγσγήο θαη αληίζηξνθα.» 
 
Σφηε εκθαλίδεηαη ην δηνξζσηηθφ θείκελν: 
  
«Πξνζνρή! Ο δηθεγφξνο, φρη κφλν δελ ππνρξεψλεηαη λα αλαθνηλψλεη ζηνλ αληίδηθν ηα έγγξαθα, 
αιιά, αληηζέησο, αλ ηα αλαθνηλψζεη, θηλδπλεχεη λα θαηεγνξεζεί γηα απηζηία κε ην ΠΚ 233 ή/θαη 
γηα παξαβίαζε επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο κε ην ΠΚ 371. Δπνκέλσο, φηαλ πξνζθξνχνπλ ε 
δενληνινγηθή ηνπ ππνρξέσζε απέλαληη ζην ζπλάδειθν κε εθείλελ απέλαληη ζηνλ εληνιέα 
πειάηε ηνπ, ππεξηζρχεη πάληα ε δεχηεξε, θαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο Γηθεγνξηθνχ 
Λεηηνπξγήκαηνο, αιιά θαη ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα». 

    Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά screenshots ησλ δηνξζσηψλ. 

Διορθωτής Αστικού δικαίου 

 

Διορθωτής Ποινικού δικαίου 
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Διορθωτής Εμπορικού δικαίου 

 

Διορθωτής Δημοσίου και Διοικητικού δικαίου 

 

Διορθωτής δικαίου περί Δικηγόρων 

 

3.8 Γεννήτορας συμβουλών της εφαρμογής 

Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα ζηελ εηζαγσγή, ν Γελλήηνξαο πκβνπιψλ ελφο Έμππλνπ 
Γηδαθηηθνχ πζηήκαηνο θσδηθνπνηεί ηηο δηδαθηηθέο απνθάζεηο απηνχ. Οη δηδαθηηθέο απνθάζεηο 
εληνπίδνληαη ζε δχν επίπεδα, ζε ηνπηθφ θαη ζε ζθαηξηθφ. ην ηνπηθφ επίπεδν, ην θάζε δηδαθηηθφ 
ηκήκα θαζνξίδεη αλ πξέπεη ην χζηεκα λα δηαθφςεη ην καζεηή θαη λα παξέκβεη είηε 
θαζνδεγψληαο ηνλ είηε επεμεγψληαο ηνπ είηε θαη δηνξζψλνληάο ηνλ. ην ζθαηξηθφ επίπεδν, 
ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα δηδαθηηθά ηκήκαηα θαη ε κεηαμχ ηνπο αιιεινπρία, θαη, αλαιφγσο κε 
ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ ειέγρνπ ηνπ καζεηή, ην χζηεκα είηε παξαθνινπζεί ζηελά ην καζεηή, 
ρσξίο λα ηνπ επηηξέπεη λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο, είηε ηνπ επηηξέπεη λα απεπζχλεη εξσηήζεηο θαη 
κάιηζηα απαληάεη ζε απηέο ζε κηα κηθηή πξσηνβνπιία κεηαμχ ηνπο, είηε ηνπ παξέρεη ηνλ πιήξε 
έιεγρν ησλ πξσηνβνπιηψλ, θαζνδεγψληαο ηνλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο Γλψζεο. 

     Σν Law Courses είλαη έλα χζηεκα θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο, ζην νπνίν ν 
εθπαηδεπφκελνο Τπνςήθηνο Γηθεγφξνο έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο ρξνληθήο 
ζεηξάο, κε ηελ νπνία ζα κειεηήζεη ηα Κεθάιαηα ηεο Θεσξίαο, ησλ αξηζκεηηθψλ επαλαιήςεσλ 
πνπ ζα θάλεη ζε απηά, θαζψο επίζεο θαη ηεο πξνζζήθεο βνεζεηηθνχ πιηθνχ κειέηεο ππφ ηε 
κνξθή ζεκεηψζεσλ. Δπηπιένλ, ν Δθπαηδεπφκελνο επηιέγεη ειεχζεξα ηε ρξνληθή ζεηξά θαη ην 
ξπζκφ, κε ηα νπνία ζα εμαζθεζεί ζηα Γηαγσλίζκαηα ηχπνπ Α, Β ή C ησλ Κεθαιαίσλ ηεο 
Θεσξίαο, φπσο επίζεο ηνλ ηξφπν θαη  ηε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ επηδφζεψλ ηνπ ζε 
απηά. ε απηφ ην χζηεκα, ν Γελλήηνξαο πκβνπιψλ ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα, ηνπηθφ θαη 
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ζθαηξηθφ, θαζνδεγψληαο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, ηε ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 
Δθπαηδεπφκελνπ κέζα απφ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. 

Α. ΣΟΠΗΚΑ ΣΟ ΣΔΛΟ ΚΑΘΔ ΓΗΑΓΧΝΗΜΑΣΟ 

πκπεξαζκαηηθά θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, ν Γελλήηνξαο πκβνπιψλ θαζνδεγεί ηνλ 
εθπαηδεπφκελν ζην ηέινο θάζε Γηαγσλίζκαηνο αλαιφγσο κε ην βαζκφ επηηπρίαο ζηηο εξσηήζεηο 
απηνχ. πγθεθξηκέλα, εληνπίδεη ηηο παξαθάησ 6 δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο  απνηειεζκάησλ ζηα 
Γηαγσλίζκαηα θαη δίλεη ηελ αλάινγε ζπκβνπιή ζηνλ εμεηαζζέληα Δθπαηδεπφκελν σο εμήο: 

Περίπτωση 1
η

:  Όταν ο βαθμός εξέτασης ενός Διαγωνίσματος είναι 3 με άριστα 

το 5: 

«Πεξάζαηε ην Γηαγψληζκα νξηαθά. Ξαλαδηαβάζηε ηε Θεσξία ηνπ Κεθαιαίνπ.» 

Περίπτωση 2
η

: Όταν ο βαθμός εξέτασης ενός Διαγωνίσματος είναι 4 με άριστα 

το 5: 

«Σα πήγαηε πνιχ θαιά ζην Γηαγψληζκα. Με ιίγε πξνζπάζεηα παξαπάλσ ζα αξηζηεχζεηε ζηηο 
Δμεηάζεηο.» 

Περίπτωση 3
η

: Όταν ο βαθμός εξέτασης ενός Διαγωνίσματος είναι 5 με άριστα 

το 5: 

«πγραξεηήξηα. Αξηζηεχζαηε ζην Γηαγψληζκα. Δίζηε έηνηκνο/ε γηα ηηο Δμεηάζεηο. Καιή 
επηηπρία.» 

Περίπτωση 4
η

: Όταν ο βαθμός εξέτασης ενός Διαγωνίσματος είναι 2 με άριστα 

το 5: 

«Γελ πεξάζαηε ην Γηαγψληζκα. Γηαβάζηε ηε Θεσξία ηνπ Κεθαιαίνπ ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά πξηλ ην 
επαλαιάβεηε.» 

Περίπτωση 5
η

: Όταν ο βαθμός εξέτασης ενός Διαγωνίσματος είναι 1 με άριστα 

το 5: 

«Γελ πεξάζαηε ην Γηαγψληζκα. Γηαβάζηε ηε Θεσξία ηνπ Κεθαιαίνπ ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο  πξηλ 
ην επαλαιάβεηε.» 

Περίπτωση 6
η

: Όταν ο βαθμός εξέτασης ενός Διαγωνίσματος είναι 0 με άριστα 

το 5: 

«Γελ απαληήζαηε ζσζηά ζε θακία εξψηεζε ηνπ Γηαγσλίζκαηνο. Αλ δε ζθνπεχεηε λα δηαβάζεηε 
ηε Θεσξία, λα κείλεηε θαιχηεξα ζπίηη ζαο. Θα γιπηψζεηε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηηο 
Δμεηάζεηο.» 

    Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά screenshots ηνπ γελλήηνξα ζπκβνπιψλ. 
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Περίπτωση 2η  

 

Περίπτωση 5η  
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Β.  ΦΑΗΡΗΚΑ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΗΓΟΔΧΝ 

Ο Γελλήηνξαο πκβνπιψλ παξαθνινπζεί ζε ζθαηξηθφ επίπεδν ηηο επηδφζεηο ηνπ 
Δθπαηδεπφκελνπ ζηα Γηαγσλίζκαηα απφ ηνλ Πίλαθα Διέγρνπ ησλ Δπηδφζεσλ.  Αλαιφγσο κε ην 
βαζκφ επηηπρίαο ηνπ εμεηαζζέληνο Δθπαηδεπφκελνπ ζηα Γηαγσλίζκαηα, ζηα νπνία ζπκκεηείρε, ν 
Γελλήηνξαο πκβνπιψλ βγάδεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ θαη ηνλ θαζνδεγεί ζηηο επφκελεο θηλήζεηο 
ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηεί ζσζηά γηα ηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκφ Τπνςεθίσλ 
Γηθεγφξσλ. Δηδηθφηεξα, αλαγλσξίδεη ηηο παξαθάησ 6 δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο  
απνηειεζκάησλ ζηα Γηαγσλίζκαηα θαη αμηνινγεί ηνλ εμεηαζζέληα Δθπαηδεπφκελν σο εμήο: 

Περίπτωση 1
η

:  Ο εκπαιδευόμενος δεν περνά σε κανένα Διαγώνισμα.  

«Πξνζνρή! Οη επηδφζεηο ζαο ζηα Γηαγσλίζκαηα ήηαλ θαθέο. Γελ πεηχραηε ζηε δνθηκαζία  
θαλελφο Γηαγσλίζκαηνο. Υξεηάδεηαη λα κειεηήζεηε ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηε Θεσξία φισλ ησλ 
Κεθαιαίσλ, πξηλ ηα επαλαιάβεηε. Δπηπιένλ, δεηήζηε απφ ηνπο Καζεγεηέο λα ζαο ζηείινπλ θαη 
βνεζεηηθέο ζεκεηψζεηο.» 

Περίπτωση 2
η

:  Ο εκπαιδευόμενος  περνά σε όλα τα Διαγωνίσματα με βαθμό 3.  

«Πξνζνρή! Οη επηδφζεηο ζαο ζηα Γηαγσλίζκαηα ήηαλ κέηξηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θηλδπλεχεηε λα 
κελ πεξάζεηε ζηηο Δμεηάζεηο ηνπ Παλειιήληνπ Γηαγσληζκνχ. Υξεηάδεηαη λα κειεηήζεηε 
ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο εθ λένπ ηε Θεσξία φισλ ησλ Κεθαιαίσλ, πξηλ επαλαιάβεηε ηα 
Γηαγσλίζκαηα.» 

Περίπτωση 3
η

:  Ο εκπαιδευόμενος  περνά σε όλα τα Διαγωνίσματα με βαθμό 4 ή 

5.  

«πγραξεηήξηα! Οη επηδφζεηο ζαο ζηα Γηαγσλίζκαηα ήηαλ εμαηξεηηθέο. Δίζηε ζε ζέζε λα 
ζπκκεηάζρεηε ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκφ θαη λα επηηχρεηε ή θαη λα αξηζηεχζεηε.» 

Περίπτωση 4
η

:  Ο εκπαιδευόμενος  περνά στα περισσότερα Διαγωνίσματα με 

βαθμό 3 από ό,τι με βαθμό 4 ή 5.  

«Οη επηδφζεηο ζαο ζηα Γηαγσλίζκαηα ήηαλ ζρεηηθά θαιέο. Υξεηάδεηαη λα κειεηήζεηε ηνπιάρηζηνλ 
1 θνξά εθ λένπ ηε Θεσξία φισλ ησλ Κεθαιαίσλ, πξηλ ηα επαλαιάβεηε. Γψζηε ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζηε Θεσξία ησλ Κεθαιαίσλ εθείλσλ, πνπ πεξάζαηε κε βαζκφ 3 ζηα Γηαγσλίζκαηά ηνπο.» 

Περίπτωση 5
η

:  Ο εκπαιδευόμενος  περνά στα περισσότερα Διαγωνίσματα με 

βαθμό 4 ή 5 από ό,τι με βαθμό 3.  

«Οη επηδφζεηο ζαο ζηα Γηαγσλίζκαηα ήηαλ πνιχ θαιέο. Ζ κειέηε ηεο Θεσξίαο έρεη απνδψζεη. 
πλερίζηε ηελ εμάζθεζε, δεηψληαο απφ ηνλ θαζεγεηή λα αξρηθνπνηήζεη ηελ ππνβνιή ησλ 
Γηαγσληζκάησλ, ψζηε λα κπνξείηε λα ηα επαλαιάβεηε. χληνκα, ζα είζηε έηνηκνο/ε λα 
ζπκκεηάζρεηε  κε επηηπρία ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκφ.» 

Περίπτωση 6
η

:  Ο εκπαιδευόμενος  περνά στα μισά Διαγωνίσματα με βαθμό 3 

και στα άλλα μισά με βαθμό 4 ή 5.  

«Οη επηδφζεηο ζαο ζηα Γηαγσλίζκαηα ήηαλ θαιέο. Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο Θεσξίαο ζα  
απνδψζεη. Δληείλεηε ηελ εμάζθεζε, πξνζπαζψληαο λα επηηπγράλεηε ζηα Γηαγσλίζκαηα βαζκφ 
4 ή 5. Όηαλ ην θαηαθέξεηε απηφ ζε φια ηα Γηαγσλίζκαηα, ζα είζηε έηνηκνο/ε λα ζπκκεηάζρεηε  
κε επηηπρία ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκφ.» 

     Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά screenshots ηνπ γελλήηνξα ζπκβνπιψλ. 
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Περίπτωση 3η  

 

Περίπτωση 4η  
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4. Ανάλυση-Αρχιτεκτονική συστήματος 

4.1 Ανάλυση απαιτήσεων 

Ζ αλάιπζε απαηηήζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ή ησλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο πξντφληνο (ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο LawCourses). ηελ αλάιπζε 
απαηηήζεσλ ιακβάλνληαη ππφςηλ νη ελδερφκελεο αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ 
κεξψλ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαιχνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη νη ηπρφλ απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο. Γηα 
λα είλαη επηηπρέο έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο 
αλάγθεο, ηηο απαηηήζεηο, αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 
δεηνχκελν είλαη, ηη πξαγκαηηθά επηζπκεί ν ρξήζηεο, ηη αθξηβψο πεξηκέλεη απφ ην ζχζηεκα, πφζν 
θηιηθφ είλαη ζε απηφλ θαη θαηά πφζν ηθαλνπνηεί ηνπο ζθνπνχο, γηα ηνπο νπνίνπο πινπνηήζεθε.  

     Οη απαηηήζεηο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρσξίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο. 

4.1.1 Λειτουργικές 

Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο είλαη νη θχξηεο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλαπαξηζηνχλ ην «ηη» 
ζα θάλεη ην ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί, ρσξίο λα αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
(«πψο») ζα ην θάλεη. 

     ην ζχζηεκά καο ζα ππάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα ρξεζηψλ (εθπαηδεπφκελνο, 
θαζεγεηήο, γξακκαηέαο) πέξαλ ησλ απιψλ επηζθεπηψλ ηεο εθαξκνγήο. Βάζεη απηνχ, ινηπφλ, 
νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ θάζε έλαλ ζα είλαη νη εμήο: 

Για το γραμματέα 

 Ο γξακκαηέαο ζα εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή κε ηε ρξήζε ελφο username θαη ελφο 
password. 
 

 Θα έρεη ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ (θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπφκελνη) πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα. 
 

 Θα είλαη ζε ζέζε λα πξνζζέηεη έλαλ λέν θαζεγεηή ζην ζχζηεκα, θαζψο επίζεο θαη λα 
δηαγξάθεη θάπνηνλ ήδε εγγεγξακκέλν. Ζ δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο λένπ θαζεγεηή ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη, αξρηθά, κε ηε ζπκπιήξσζε θάπνησλ ζηνηρείσλ ηνπ (username, 
νλνκαηεπψλπκν, θχιιν, email) απφ ην γξακκαηέα θαη, ελ ζπλερεία, κε ην πάηεκα ελφο 
θνπκπηνχ, ζα ηνπ απνζηέιιεηαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ email ζχλδεζκνο, ψζηε λα ζέζεη ν 
ίδηνο ην password. Με ηε δηαγξαθή ελφο θαζεγεηή, ζα δηαγξάθνληαη επίζεο φια ηα 
θεθάιαηα θαη νη εξσηήζεηο πνπ έρεη θαηαρσξήζεη, φπσο θαη φια ηα δεδνκέλα ησλ tests 
πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη εθπαηδεπφκελνη γηα ηα θεθάιαηα πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ ηνλ 
θαζεγεηή. 
 

 Θα κπνξεί λα απνζηείιεη, κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, ζην email ελφο θαζεγεηή 
ζχλδεζκν αιιαγήο γηα ην password ηνπ. 

Για τον καθηγητή 

 Ο θαζεγεηήο ζα εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή κε ηε ρξήζε ελφο username θαη ελφο 
password. 
 

 Θα έρεη εηθφλα ηνπ πιήζνπο ησλ εγγεγξακκέλσλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ηνπ δεισκέλνπ 
θχιινπ ηνπο, ηνπ πιήζνπο  ησλ tests πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, θαζψο επίζεο θαη ησλ 
ζηαηηζηηθψλ κε ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ αλά θεθάιαην. 
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 Θα κπνξεί λα εηζάγεη έλα λέν θεθάιαην ζεσξίαο θαη λα επεμεξγαζηεί ή δηαγξάςεη έλα 
ήδε ππάξρνλ, φπσο επίζεο θαη λα ην εμάγεη ζε κνξθή PDF αξρείνπ. Με ηε δηαγξαθή 
ελφο θεθαιαίνπ ζα δηαγξάθνληαη ηαπηφρξνλα ε ζεσξία θαη νη εξσηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη 
ηα δεδνκέλα ησλ test πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη εθπαηδεπφκελνη γηα απηφ ην θεθάιαην. 
 

 Θα κπνξεί ζε θάζε θεθάιαην λα δεκηνπξγεί ηξηψλ επηπέδσλ δπζθνιίαο tests (ζσζηφ – 
ιάζνο, πνιιαπιήο επηινγήο, ζπκπιήξσζεο αξηζκνχ άξζξνπ λφκνπ) δέθα εξσηήζεσλ. 
 

 Θα είλαη ζε ζέζε λα πξνζζέηεη έλαλ λέν εθπαηδεπφκελν ζην ζχζηεκα, θαζψο επίζεο θαη 
λα δηαγξάθεη θάπνηνλ ήδε εγγεγξακκέλν. Ζ δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο λένπ 
εθπαηδεπφκελνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη, αξρηθά, κε ηε ζπκπιήξσζε θάπνησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ (username, νλνκαηεπψλπκν, θχιιν, email, εκεξνκελία γέλλεζεο) απφ ηνλ 
θαζεγεηή θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, ζα ηνπ απνζηέιιεηαη ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ email ζχλδεζκνο, ψζηε λα ζέζεη ν ίδηνο ην password. Με ηε δηαγξαθή 
ελφο εθπαηδεπφκελνπ, ζα δηαγξάθνληαη επίζεο ηα δεδνκέλα ησλ tests πνπ έρεη 
ππνβάιιεη, φπσο θαη νη ζεκεηψζεηο πνπ έρεη απνζεθεχζεη απηφο θαη νη θαζεγεηέο ηνπ. 
 

 Θα κπνξεί λα πξνβάιιεη αλαιπηηθέο επηδφζεηο θάζε εγγεγξακκέλνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε 
φια ηα tests. 
 

 Θα κπνξεί λα εηζάγεη ζεκείσζε ζε θάπνηνλ εθπαηδεπφκελν. 
 

 Θα κπνξεί λα απνζηείιεη κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ζην email ελφο εθπαηδεπφκελνπ 
ζχλδεζκν αιιαγήο γηα ην password ηνπ. 
 

 Θα είλαη ζε ζέζε λα αξρηθνπνηήζεη ηηο επηδφζεηο ελφο εθπαηδεπφκελνπ ζηα tests πνπ 
έρεη ππνβάιιεη. 

Για τον εκπαιδευόμενο 

 Ο εθπαηδεπφκελνο ζα εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή κε ηε ρξήζε ελφο username θαη ελφο 
password. 
 

 Θα έρεη εηθφλα ηνπ αξηζκνχ ησλ tests πνπ έρεη ππνβάιιεη, ησλ ζηαηηζηηθψλ επηδφζεσλ 
πνπ έρεη ζε θάζε θεθάιαην, θαζψο επίζεο θαη ηνπ πνζνζηνχ νινθιήξσζεο επί ηνπ 
ζπλφινπ ησλ tests. 
 

 Θα κπνξεί λα πξνβάιιεη ηελ ζεσξία θάζε θεθαιαίνπ θαη λα ηελ εμάγεη ζε κνξθή PDF 
αξρείνπ. 
 

 Θα εθηειεί ηα ηξηψλ επηπέδσλ δπζθνιίαο tests θάζε θεθαιαίνπ (πέληε εξσηήζεηο). Οη 
πέληε εξσηήζεηο πνπ ζα θαιείηαη λα απαληήζεη ν εθπαηδεπφκελνο ζα επηιέγνληαη ηπραία 
απφ ηηο δέθα εξσηήζεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη πξνεγνπκέλσο ν θάζε θαζεγεηήο. ε 
πεξίπησζε απνηπρίαο (ιηγφηεξεο απφ ηξεηο ζσζηέο απαληήζεηο), ζα κπνξεί είηε λα 
επαλαιάβεη ην test είηε λα μαλαδηαβάζεη ηελ αληίζηνηρε ζεσξία ηνπ εθάζηνηε θεθαιαίνπ. 
ε πεξίπησζε „ζχγρπζεο‟ θάπνηαο εξψηεζεο κε θάπνηα άιιε, ε εθαξκνγή ζα 
„εθνδηάδεη‟ ηνλ εθπαηδεπφκελν κε ηελ απαηηνχκελε δηφξζσζε. 
 

 Θα είλαη ζε ζέζε λα θξαηά πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο ή θαη λα δηαβάδεη ηπρφλ ζεκεηψζεηο 
απφ θάπνηνλ θαζεγεηή. 
 

 ε θάζε πεξίπησζε είηε ν εθπαηδεπφκελνο έρεη πνιχ θαιή ή θαιή είηε κέηξηα είηε θαθή ή 
πνιχ θαθή επίδνζε ζε θάπνην θεθάιαην, ην ζχζηεκα ζα ηνπ εκθαλίδεη θάπνην κήλπκα 
σο ζπκβνπιή, ψζηε λα ηνλ θαηεπζχλεη θαηάιιεια ζηηο επφκελεο θηλήζεηο ηνπ κέζα ζηελ 
εθαξκνγή. 
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Για τον επισκέπτη 

 Θα αλαθέξεηαη επηγξακκαηηθά ν ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο. 

 

 Θα αλαιχνληαη νη κέζνδνη εθπαίδεπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθαξκνγή. 
(Θεσξία – Γηαγσλίζκαηα (tests)). 
 

 Θα γίλεηαη ε είζνδνο ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα (εθπαηδεπφκελνη-θαζεγεηέο-
γξακκαηέαο) κε ηε ζπκπιήξσζε ελφο username θαη ελφο password. 

4.1.2 Μη λειτουργικές 

Οη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο είλαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 
Καζνξίδνληαη γεληθά, σο έλα βαζκφ, κεηά ηελ κνληεινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
Οξηζκέλεο εμ‟ απηψλ είλαη: 

 Επίδοση: Ζ επίδνζε έρεη λα θάλεη κε πεξηνξηζκνχο ηεο ηαρχηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα 

εθηεινχληαη νη δηεξγαζίεο, ηελ πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα απνζεθεχνληαη θαη 
ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  Ασφάλεια και προστασία προσωπικών πληροφοριών: Ζ αζθάιεηα είλαη έλαο 

θξίζηκνο παξάγνληαο γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 
ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα θαη λα δξνκνινγεζνχλ νη θαηάιιειεο 
δξάζεηο γηα: 
 

 ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 
 

 ηελ πξνζηαζία ησλ πξνο επεμεξγαζία θαη απνζεθεπκέλσλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ, αλαδεηψληαο θαη εληνπίδνληαο κε κεζνδηθφ ηξφπν ηα ηερληθά κέηξα 
θαη ηηο νξγαλσηηθν-δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

 υμβατότητα: Γπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα (ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ). Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 
ιεηηνπξγεί ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. 
 

 υντηρησιμότητα: Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη εχθνια θαη 

λα επηηξέπνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο, αλαβαζκίζεηο ή αιιαγέο 
ηνπ. 

4.2 Ανάλυση και σχεδίαση με UML 

Ζ UML (Unified Modeling Language) (Δλνπνηεκέλε Γιψζζα ρεδηαζκνχ) είλαη κηα γξαθηθή 
γιψζζα γεληθνχ ζθνπνχ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ νπηηθνπνίεζε, ηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ θαηαζθεπαζκάησλ (artifacts) ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ. 

4.2.1 Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης 

Σν δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ζηε UML ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο, φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρξήζηε. Σα 
δηαγξάκκαηα απηά δηακεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ 
λφεκα γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή αιιηψο ρεηξηζηέο (actors). Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο νλνκάδνληαη πεξηπηψζεηο ρξήζεο (use cases). Σν ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ 
ρξήζεο ζπληζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα βαζηθά δηαγξακκαηηθά ζηνηρεία ηνπ 
δηαγξάκκαηνο πεξηπηψζεσλ ρξήζεο είλαη ν ρεηξηζηήο, ε πεξίπησζε ρξήζεο θαη νη ζρέζεηο 
κεηαμχ ηνπο. 
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 Έλαο χειριστής παξηζηάλεηαη κε έλα „αλζξσπάθη‟, θάησ απφ ηα πφδηα ηνπ νπνίνπ 

αλαγξάθεηαη ην φλνκά ηνπ. Ο ρεηξηζηήο αληηπξνζσπεχεη κηα εμσηεξηθή νληφηεηα, 
άλζξσπν ή ζχζηεκα, ε νπνία αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα. Ο ρεηξηζηήο αλαπαξηζηά έλα 
ξφιν, φρη έλαλ κεκνλσκέλν ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 

 Μηα περίπτωση χρήσης παξηζηάλεηαη κε κηα έιιεηςε, κέζα ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη 

ν ηίηινο ηεο. Ζ πεξίπησζε ρξήζεο νξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
ρεηξηζηέο θαη ην ζχζηεκα. 
 

 Αλάκεζα ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε σχέσεων: 

 

 ύνδεση (Association): Σν κνλνπάηη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ελφο ρεηξηζηή θαη 

κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη. (Παξηζηάλεηαη κε κηα επζεία 
γξακκή). 
 

 Επέκταση (extend): Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο κπνξεί λα 

επεθηαζεί κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο άιιεο πεξίπησζεο ρξήζεο, ρσξίο απηφ λα 
είλαη απαξαίηεην. (Παξηζηάλεηαη κε κηα δηαθεθνκκέλε θαηεπζπλφκελε επζεία 
γξακκή, πάλσ ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη « extend»). 

 

 Γενίκευση (Generalization): Μία ζπζρέηηζε κεηαμχ κηαο γεληθήο 

πεξίπησζεο ρξήζεο θαη κίαο εηδηθφηεξεο πνπ θιεξνλνκεί ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 
πξνζζέηεη λέα ραξαθηεξηζηηθά. (Παξηζηάλεηαη κε κηα επζεία θαηεπζπλφκελε 
γξακκή). 

 

 Ενσωμάτωση (include): Μηα πεξίπησζε ρξήζεο, γηα λα εθηειέζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο άιιεο 
πεξίπησζεο ρξήζεο. (Παξηζηάλεηαη κε κηα δηαθεθνκκέλε θαηεπζπλφκελε επζεία 
γξακκή, πάλσ ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη « include»). 
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Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης για το γραμματέα 
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Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης για τον καθηγητή 
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Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης για τον εκπαιδευόμενο 

 

 

4.2.2 Διαγράμματα τάξεων 

Σν δηάγξακκα θιάζεο δείρλεη ηε ζηαηηθή δνκή ησλ θιάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ 
κεηαμχ ηνπο. 

     Υξεζηκνπνηείηαη: 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο, γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 
(functional requirements). 
 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, γηα λα πεξηγξάςεη ην ιεμηιφγην ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηο 
ζπλεξγαζίεο θαη ην ινγηθφ ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

     Σα βαζηθά δηαγξακκαηηθά ζηνηρεία ελφο δηαγξάκκαηνο θιάζεσλ είλαη: 

 Κλάσεις (classes): Οη θιάζεηο απνηεινχλ ηε βάζε ηεο θαηαζθεπήο νπνηνπδήπνηε 

αληηθεηκελνζηξεθνχο ζπζηήκαηνο. Δλζσκαηψλνπλ ηα δεδνκέλα, θαζψο επίζεο θαη ηηο 
ιεηηνπξγίεο πνπ επελεξγνχλ ζηα δεδνκέλα απηά. (Παξηζηάλνληαη κε ηεηξάγσλα, ζηα 
νπνία αλαθέξνληαη ην φλνκα ηεο θιάζεο, νη ηδηφηεηέο ηεο, θαζψο επίζεο θαη νη 
ιεηηνπξγίεο ηεο). 
 

  υσχετίσεις (relationships): 
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 Γενίκευση: Σα πεδία θαη νη κέζνδνη κηαο θιάζεο παηέξα θιεξνλνκνχληαη απφ 

ηηο θιάζεηο παηδηά. ηηο θιάζεηο παηδηά κπνξνχκε λα νξίζνπκε ζπκπιεξσκαηηθά 
πεδία θαη κεζφδνπο, νη νπνίεο επεθηείλνπλ ηελ θιάζε παηέξα. (Παξηζηάλεηαη κε 
κηα επζεία θαηεπζπλφκελε γξακκή). 

 

 ύνδεση: Αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε θάπνην ηξφπν 

κε άιια. Όηαλ δχν θιάζεηο είλαη ζπλδεδεκέλεο, κπνξεί θαλείο λα κεηαβεί απφ 
αληηθείκελα ηεο κηαο ζε αληηθείκελα ηεο άιιεο. (Παξηζηάλεηαη κε κηα επζεία 
γξακκή, πάλσ ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη θαη ν ηχπνο ηεο ζπζρέηηζεο, δει. 
πνιιά πξνο πνιιά, έλα πξνο πνιιά θ.ν.θ.). 

 

Διάγραμμα τάξεων για το γραμματέα 
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Διάγραμμα τάξεων για τον καθηγητή 
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Διάγραμμα τάξεων για τον εκπαιδευόμενο 

 

4.2.3 Διαγράμματα σειράς 

Σν δηάγξακκα ζεηξάο παξνπζηάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αληηθεηκέλσλ ζε δχν δηαζηάζεηο. 
Ζ θάζεηε δηάζηαζε αληηζηνηρεί ζηελ θιίκαθα ηνπ ρξφλνπ, ελψ ζηελ νξηδφληηα δηάζηαζε 
ζπκβνιίδνληαη ηα αλεμάξηεηα αληηθείκελα. Σα αληηθείκελα ζπκβνιίδνληαη κε παξαιιειφγξακκα, 
κέζα ζηα νπνία κπνξεί λα ζεκεησζεί ην φλνκα ηνπ ζηηγκηνηχπνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 
ζπκκεηέρεη ζην ζελάξην πνπ απεηθνλίδεηαη. ε θάζε αληηθείκελν αληηζηνηρεί κηα θάζεηε γξακκή 
πνπ νλνκάδεηαη γξακκή δσήο (lifeline). Σα αληηθείκελα αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο κελχκαηα.  

     Έλα κήλπκα, πνπ απνζηέιιεηαη κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, ζπκβνιίδεηαη σο έλα βέινο απφ ηε 
γξακκή δσήο ελφο αληηθεηκέλνπ πξνο ηε γξακκή δσήο ελφο άιινπ. Σα κελχκαηα ππφ ζπλζήθε 
ηνπνζεηνχληαη ζε αγθχιεο, κέζα ζηηο νπνίεο αλαγξάθεηαη κία ζπλζήθε, πνπ κπνξεί λα είλαη 
αιεζήο ή ςεπδήο. Ζ ζεκαζία ηνπ ζπκβνιηζκνχ είλαη φηη ην κήλπκα ζα απνζηαιεί κφλν, αλ ε 
ζπλζήθε είλαη αιεζήο. Αλ ζέινπκε ηαπηφρξνλα λα δείμνπκε κηα απνζηνιή ελαιιαθηηθνχ 
κελχκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλζήθε είλαη ςεπδήο, ηφηε δείρλνπκε ηα δχν ακνηβαία 
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απνθιεηφκελα κελχκαηα ζαλ κελχκαηα κε ην ίδην ζεκείν εθθίλεζεο, γξάθνληαο ζην πξψην ηε 
θξάζε «true» θαη ζην δεχηεξν ηε θξάζε «false». 

Διάγραμμα σειράς για το γραμματέα
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Διάγραμμα σειράς για τον καθηγητή 
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Διάγραμμα σειράς για τον εκπαιδευόμενο 

 

4.2.4 Διαγράμματα δραστηριοτήτων 

Έλα δηάγξακκα δξαζηεξηφηεηαο είλαη κηα εηδηθή κνξθή κεραλήο θαηαζηάζεσλ, πνπ έρεη σο 
ζηφρν ηε κνληεινπνίεζε ησλ ππνινγηζκψλ θαη ηεο ξνήο ηεο εξγαζίαο. Σα δηαγξάκκαηα 
δξαζηεξηφηεηαο είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αλάιπζε κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο, φηαλ πξέπεη λα γίλεη 
θαηαλνεηφ πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ππφ δηάθνξεο δπλαηέο ζπλζήθεο. 
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     Πεξηέρεη: 

 Δραστηριότητες (activities) 

 

 Ενέργειες (actions) 

 

 Μεταβάσεις (transitions) 

     Οη κεηαβάζεηο ζπκβνιίδνληαη κε επζείεο θαηεπζπλφκελεο γξακκέο, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο σο 
έλα νξζνγψλην κε θακπχιεο γσλίεο. Οη θφκβνη απφθαζεο ζπκβνιίδνληαη κε ξφκβνπο θαη κπνξεί 
λα πεξηιακβάλνπλ νζεζδήπνηε κεηαβάζεηο. Μηα έλσζε ζπκβνιίδεη ζπλέλσζε πνιιψλ 
εηζεξρφκελσλ κεηαβάζεσλ ζε κία εμεξρφκελε, ελψ κηα „δηράια‟ ηελ αλάιπζε κηαο εηζεξρφκελεο 
κεηάβαζεο ζε πνιιέο παξάιιειεο εμεξρφκελεο κεηαβάζεηο. 

Διάγραμμα δραστηριοτήτων για το γραμματέα 
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Διάγραμμα δραστηριοτήτων για τον καθηγητή 
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Διάγραμμα δραστηριοτήτων για τον εκπαιδευόμενο 

 

4.4 Εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

Οη ηερλνινγίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο έρεη πινπνηεζεί ε εθαξκνγή, είλαη νη αθφινπζεο:  

 Λεηηνπξγηθφ χζηεκα Ubuntu 14.04.5 LTS κε ππξήλα ( GNU/Linux 3.13.0-101- 

generic i686 ). 

 

 Δμππεξεηεηήο Ηζηνχ Apache/2.4.7 (Ubuntu) κε ππνζηήξημε OpenSSL. 

 

 PHP Engine κε PHP version 5.5.9-1ubuntu4.20 (cli) (built: Oct 3 2016). 

  

 Zend Engine v2.5.0 , with Zend OPcache v7.0.3.  

 

 Δμππεξεηεηήο βάζεο δεδνκέλσλ MySQL Ver 14.04.01 Distrib 5.5.53 , for 

debian-linux-gnu (i686) using readline 6.3.  

 

 Πξσηφθνιιν αζθάιεηαο SSL θαη πινπνίεζε κε ηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο OpenSSL 

version 1.0.1f (6 Jan 2014).  

 

 Apache SSL Protocols: +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2. 
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 Δξγαιείν web δηαρείξηζεο βάζεο PHPMyAdmin version 4.0.10deb1.  

 

 Σν πιηθφ, πάλσ ζην νπνίν ηξέρεη ην παξαπάλσ ινγηζκηθφ, είλαη έλαο Virtual Private 

Server (VPS) με 1GB RAM, 30GB SSD Disk και 1 vCore Processor. 

     To LAMP Stack (Linux, Apache, PHP, MySQL), ινγηζκηθφ πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηνλ 
παξαπάλσ Server, είλαη κηα ζηνίβα ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα πνπ, ζπλήζσο, εγθαζίζηαηαη 
καδί, έηζη ψζηε έλαο δηαθνκηζηήο Linux λα θηινμελεί δπλακηθέο ηζηνζειίδεο θαη εθαξκνγέο web. 
Ο φξνο απηφο είλαη πξαγκαηηθά έλα αθξσλχκην πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 
Linux, κε ηνλ web server Apache. Σα δεδνκέλα ησλ εθαξκνγψλ είλαη απνζεθεπκέλα ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ MySQL, θαη ην δπλακηθφ πεξηερφκελν παξάγεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο PHP. 

     Ο Apache, φληαο εμαηξεηηθά ηζρπξφο θαη επέιηθηνο, είλαη θαη ν πην δεκνθηιήο web server ζην 
δηαδίθηπν, εμππεξεηψληαο πεξηζζφηεξν απφ 55% ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγψλ ηζηνζειίδσλ. Ο 
Apache ζπάεη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξφζζεηα (components) ζε επηκέξνπο ελφηεηεο, έηζη ψζηε λα 
κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια θαη λα ξπζκηζηεί αλεμάξηεηα. Ζ βαζηθή κνλάδα πνπ 
πεξηγξάθεη έλα web site θαη ην θάλεη πξνζβάζηκν θάησ απφ έλα φλνκα ρψξνπ (Domain Name)  
νλνκάδεηαη Virtual Host. Οξίδνληαο ηηο θαηάιιειεο ληηξεθηίβεο (νδεγίεο) κέζα ζηνπο Virtual 
Hosts, κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε ηα αηηήκαηα (requests) πνπ γίλνληαη πξνο ην VPS θαη λα 
ζηήζνπκε έλα δηαθνκηζηή, έηζη ψζηε λα θηινμελεί πνιιά sites θάησ απφ δηαθνξεηηθά domain 
names κε ηε ρξήζε κίαο κφλν IP. 

     Παίξλνληαο ηνλ έιεγρν ελφο δηαθνκηζηή Linux, παξέρεηαη κηα επθαηξία λα αμηνπνηήζνπκε ηε 
δχλακε θαη ηελ επειημία απηήο ηεο κεγάιεο πιαηθφξκαο. Οη δηαρεηξηζηέο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ 
ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηελ θαηάιιειε πξνζνρή, κηαο θαη πξφθεηηαη γηα κεραλήκαηα ζπλδεδεκέλα 
ζην δηαδίθηπν, έηζη ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηά ηνπο. 

     ηηο κέξεο καο έλα απιφ πηζηνπνηεηηθφ γηα web server class1 κπνξεί λα εθδνζεί δσξεάλ θαη 
λα ππνγξαθεί απφ ηελ έκπηζηε αξρή StartSSL ( https://startssl.com/). πλεπψο, ην 
πηζηνπνηεηηθφ SSL πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ web server γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξσηνθφιινπ 
https ππνγξάθεθε/εθδφζεθε απφ ηελ StartSSL. 

     Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ έρεη εθδνζεί κε Common Name (CN) ην lawcourses.online. 

Αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ηερλνινγηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε 
ηεο εθαξκνγήο. 

HTML5 και CSS3 

Ζ HTML5 είλαη κηα ππφ αλάπηπμε γιψζζα markup γηα ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ πνπ, φηαλ εηνηκαζηεί, 
ζα είλαη ε επφκελε κεγάιε έθδνζε ηεο HTML. Ζ Hypertext Application Technology Working 
Group (WHATWG) μεθίλεζε λα εξγάδεηαη πάλσ ζε απηήλ ηελ έθδνζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 κε ην 
θσδηθφ φλνκα Web Applications 1.0. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2010 ην πξφηππν βξηζθφηαλ αθφκα ζε 
επίπεδν LastCall. Με ηνλ εξρνκφ ηεο HTML 5, ζα αληηθαηαζηαζνχλ νη HTML 4.01, XHTML 1.0 
θαη DOM Level 2 HTML. Πξσηαξρηθφο ξφινο ηεο HTML 5 είλαη ε κείσζε ηεο αλάγθεο γηα 
ηδηφθηεηα plug-in θαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, φπσο ην Adobe Flash, ην Microsoft Silverlight, ην 
Apache Pivot, θαη ε Sun JavaFX. Ζ HTML 5 πεξηέρεη ην πξφηππν WebForms 2.0, πνπ είλαη 
επίζεο ηεο WHATWG, ελψ νη ζπληάθηεο ηεο είλαη ν Ίαλ Υίθζνλ ηεο εηαηξείαο Google θαη ν Νηέηβ 
Υίαη ηεο εηαηξείαο Apple.  

     Μεξηθά απφ ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηεο HTML5 είλαη: 

1. Σν ζηνηρείν canvas γηα ην drawing. 
2. Σα ζηνηρεία video θαη audio γηα αλαπαξαγσγή πνιπκέζσλ. 
3. Νέα ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ, φπσο ηα footer, header, nav θαη section. 
4. Νέα ζηνηρεία δεκηνπξγίαο θφξκαο, φπσο ηα calendar, date, time, email, url θαη 

search. 

https://startssl.com/
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     Ζ θαηλνχξγηα έθδνζε ηεο HTML έρεη θηηαρηεί, έηζη ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο developers λα 
ρηίζνπλ θαιχηεξεο θαη πην δνκεκέλεο web εθαξκνγέο θαη φρη κφλν έγγξαθα, ελψ ε δχλακή ηεο 
πεγάδεη θπξίσο απφ ηηο πξνζζήθεο API θαη ηερλνινγηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ειεπζεξία θαη έιεγρν 
ζηνπο developers, θαη φρη ηφζν απφ ηα λέα tags, ηα νπνία είλαη θαη ην επθνιφηεξν κέξνο 
εθκάζεζεο ηεο λέαο markup.  

     To CSS3 είλαη ην ηειεπηαίν πξφηππν γηα CSS θαη είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε πξνεγνχκελεο 
εθδφζεηο ηνπ. Απνηειεί ηελ επφκελε γεληά ηνπ CSS θαη βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή θάζε 
αλάπηπμεο θαη εμέιημεο απφ ην 2002. Όηαλ νξηζηηθνπνηεζεί, αλακέλεηαη λα αιιάμεη φιν ηνλ 
παγθφζκην ηζηφ, σζηφζν φκσο δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί. Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα 
πεξηήγεζεο (κε εμαίξεζε ην IE) ππνζηεξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ CSS 3. 
Υξεζηκνπνηψληαο CSS3, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε φκνξθα εθέ, πνπ κε ηηο θιαζηθέο 
κεζφδνπο ρξεηαδφκαζηε αξθεηφ θφπν, αλάπηπμε javascript θαη πεξηζζφηεξν γξάςηκν 
xHTML/CSS.  

     Ζ CSS3 θέξλεη πάξα πνιιέο αιιαγέο ζην θεθάιαην «ζρεδίαζε ηζηνζειίδσλ». Ίζσο ε 
ζεκαληηθφηεξε απφ απηέο, είλαη o δηαρσξηζκφο ζε νξίζκαηα (modules). Δλψ ζηα πξνεγνχκελα 
επίπεδα ηεο CSS φιε ε εκθάληζε ηνπ ηζηφηνπνπ θαζνξηδφηαλ απφ έλα εληαίν θψδηθα, πνπ 
θαζφξηδε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά, ζηε CSS3 έρνπκε δηαρσξηζκφ ηνπ θψδηθα ζε νξίζκαηα. 
Καζέλα απφ απηά ηα νξίζκαηα έρνπλ ηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο. Σν φξηζκα 
πνπ έρεη πξνθαιέζεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο είλαη ηα εξσηήκαηα 
κέζσλ (media queries), ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζην ηέηαξην κέξνο απηήο ηεο ζεηξάο άξζξσλ, 
θαζψο είλαη απηφ πνπ απνηειεί ηνλ βαζηθφ ππιψλα ηεο responsive ζρεδίαζεο. πλνπηηθά, ηα 
εξσηήκαηα κέζσλ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή πξνηάζεσλ ππφ φξνπο (conditional statements), 
ψζηε ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο λα έρνπκε δηαθνξεηηθά ζηπι πνπ ζα πξνζαξκφδνπλ ηνλ 
ηζηφηνπν ζηελ θάζε νζφλε – αλάιπζε. 

Bootstrap 3 

Σν Bootstrap είλαη κηα ζπιινγή εξγαιείσλ αλνηρηνχ θψδηθα (ειεχζεξν ινγηζκηθφ) γηα ηε 
δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Πεξηέρεη HTML θαη CSS γηα ηηο κνξθέο 
ηππνγξαθίαο, θνπκπηά πινήγεζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο επίζεο θαη 
πξναηξεηηθέο επεθηάζεηο JavaScript. Δίλαη ην πην δεκνθηιέο πξφγξακκα ζην GitHub θαη έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί, κεηαμχ άιισλ, απφ ηε NASA θαη ην MSNBC.  

     Σν Bootstrap αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Mark Otto θαη ηνλ Jacob Thornton ζην Twitter σο έλα 
πιαίζην γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλέπεηαο ζηα εζσηεξηθά εξγαιεία. Πξηλ ην Bootstrap, 
δηάθνξεο βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηεπαθήο, ε νπνία νδήγεζε ζε 
αληηθάζεηο θαη πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζπληήξεζεο. χκθσλα κε ηνλ Twitter developer 
Mark Otto, γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ :  

     « ... πήπα μαζί μία ζούπεπ μικπή ομάδα ππογπαμμαηιζηών για να ζσεδιάζει και να 
καηαζκεςάζει ένα νέο επγαλείο εζυηεπικήρ και είδα μια εςκαιπία να κάνοςμε κάηι πεπιζζόηεπο. 
Μέζυ αςηήρ ηηρ διαδικαζίαρ, είδαμε ηοςρ εαςηούρ μαρ να σηίζοςν κάηι πολύ πιο ζημανηικό από 
οποιοδήποηε άλλο εζυηεπικό επγαλείο. Μήνερ απγόηεπα, καηαλήξαμε ζε μια ππώιμη έκδοζη ηος 
Bootstrap υρ έναν ηπόπο για να καηαγπάτοςμε και να μοιπαζηούμε κοινά ππόηςπα ζσεδιαζμού 
και πεπιοςζιακών ζηοισείυν ενηόρ ηηρ εηαιπείαρ».  

     Σν Bootstrap είλαη ζπκβαηφ κε φινπο ηνπο θπιινκεηξεηέο (browsers). Βαζηθέο πιεξνθνξίεο 
ζπκβαηφηεηαο ησλ ηζηνζειίδσλ ή εθαξκνγέο είλαη δηαζέζηκεο γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα 
πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο. Τπάξρεη κηα έλλνηα ηεο κεξηθήο ζπκβαηφηεηαο πνπ θάλεη ηα βαζηθά 
ζηνηρεία κηαο ηζηνζειίδαο πνπ δηαηίζεληαη γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα πξνγξάκκαηα 
πεξηήγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη ηδηφηεηεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζεζπίζηεθε ην CSS3 γηα 
ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο, θιίζεηο θαη ζθηέο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Bootstrap παξά ηελ έιιεηςε 
ππνζηήξημεο απφ κεγάια πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην Web. Απηά επεθηείλνπλ ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παθέηνπ εξγαιείσλ, αιιά δελ απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ηνπ.  

     Απφ ηελ έθδνζε 2.0 ππνζηεξίδεη, επίζεο, αληαπνθξίζηκν ζρεδηαζκφ (responsive design). 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηάηαμε ησλ ηζηνζειίδσλ πξνζαξκφδεηαη δπλακηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (PC, tablet, θηλεηφ ηειέθσλν). Ο 
πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κία κεηαβιεηνχ πιάηνπο δηάηαμε.  

     Σν Bootstrap είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη είλαη δηαζέζηκν ζην GitHub. Οη πξνγξακκαηηζηέο 
ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν θαη λα θάλνπλ ηε δηθή ηνπο ζπλεηζθνξά ζηελ 
πιαηθφξκα. 

jQuery 

Ζ jQuery είλαη κηα βηβιηνζήθε JavaScript, ζρεδηαζκέλε λα απινπνηήζεη ηελ πινπνίεζε 
ζελαξίσλ (scripting) ζηε πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side) ηεο HTML θαη ππνζηεξίδεη 
πνιιαπινχο θπιινκεηξεηέο Ηζηνχ. Κπθινθφξεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 απφ ηνλ Σδνλ Ρέξηγθ 
(John Resig). Υξεζηκνπνηείηαη ζε πάλσ απφ ην 65% ησλ 10.000 ηζηνηφπσλ κε ηε κεγαιχηεξε 
επηζθεςηκφηεηα. H jQuery είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ, κε άδεηα MIT. 

AJAX 

To AJAX είλαη κία ζπιινγή απφ δηάθνξεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην web 
development. Δίλαη «ζπιινγή», δηφηη ζηε πξαγκαηηθφηεηα ην AJAX είλαη έλαο ζπλδπαζκφο 
ηερλνινγηψλ. Απηφ θαλεξψλεηαη απφ ηα αξρηθά ηνπ, δηφηη ην AJAX είλαη έλα αθξσλχκην θαη 
ζεκαίλεη «Asynchrounous JavaScript and XML». Όιεο απηέο νη ηερλνινγίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί 
πνιχ πξηλ ην AJAX θαη ε θάζε κία επηηεινχζε δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. Πνιινί developers, φκσο, 
δηαπίζησζαλ φηη φηαλ ρξεζηκνπνηήζνπλ φιεο απηέο ηηο ηερλνινγίεο, ην απνηέιεζκα πνπ 
παξάγεηαη είλαη θάηη εμαηξεηηθφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Έηζη, γελλήζεθε ην AJAX, απφ ην 
πάληξεκα φισλ απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ. Αο δνχκε, φκσο, κία κία ηηο ηερλνινγίεο απηέο, αιιά 
θαη άιιεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε ηερλνινγία AJAX. 

Πξνζνρή: Σν φηη ην AJAX είλαη έλα set απφ δηάθνξεο ηερλνινγίεο, δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη 
πάληα λα ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο καδί. Γειαδή κπνξεί κία εθαξκνγή λα είλαη AJAX, αιιά λα 
κελ ρξεζηκνπνηεί XML. Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ζηε ρξήζε ηνπ AJAX! 

     Οη ηερλνινγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην AJAX είλαη νη εμήο: 

1. (Υ)HTML θαη CSS 
2. JavaScript 
3. XML θαη XLST 
4. Σν XMLHttpRequest Οbject 
5. Document Object Model (DOM)  

     Ζ ηερλνινγία AJAX (Asynchronous Javascript and XML), απηή ηε ζηηγκή, απνηειεί ηε πην 
ζχγρξνλε ηερλνινγία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζην internet, δίλνληαο δηαδξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ζε 
έλα δπλακηθφ site, κεηαηξέπνληάο ην απφ έλα απιφ site ζε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή. Έλαο 
απφ ηνπο θχξηνπο εθθξαζηέο απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη θαη ε jQuery. 

PHP 5 

Ζ PHP είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε, αλνηρηνχ θψδηθα, γεληθνχ ζθνπνχ γιψζζα ζελαξίσλ, ε 
νπνία είλαη εηδηθά θαηάιιειε γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ην Web θαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί 
ζηελ HTML.  

     Ζ ΡΖΡ είλαη κία εχθνιε ζηε δνκή γιψζζα θαη παξέρεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο ζηνλ 
πξνγξακκαηηζηή. Μεηαμχ άιισλ δηαζέηεη εξγαιεία γηα αλάθηεζε δεδνκέλσλ απφ κία Β.Γ., 
δηαρείξηζε ζπλεδξηψλ (sessions), cookies θαη πνιιά άιια. Ζ δνκή ελφο PHP ζελαξίνπ είλαη 
παξφκνηα κε απηή ελφο C πξνγξάκκαηνο.  

     Ο θψδηθαο PHP βξίζθεηαη κεηαμχ εηδηθψλ εηηθεηψλ αξρήο θαη ηέινπο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη 
ηε κεηαθνξά εληφο θαη εθηφο απφ ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ηεο PHP.  
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     Ζ δηαθνξά ηεο ΡΖΡ κε έλα Javascript ζελάξην είλαη, θαηά θχξην ιφγν, ν ρψξνο πνπ εθηειείηαη 
ην ζελάξην. Έηζη, ινηπφλ, ν ΡΖΡ θψδηθαο πνπ γξάθεηαη, εθηειείηαη ζηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή 
θαη ην απνηέιεζκα επηζηξέθεηαη ζηνλ ρξήζηε. Με άιια ιφγηα, φηαλ εκθαληζηεί κία αίηεζε γηα 
θάπνην ΡΖΡ αξρείν (*.php θαηάιεμε), ηφηε ν δηαθνκηζηήο εθηειεί ην ζελάξην θαη φπνηα έμνδνο 
πξνθχςεη επηζηξέθεηαη ζηνλ ρξήζηε. 

5. υμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις 

 

Απφ Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεπξάο Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο ηεο Δθαξκνγήο LawCourses 

χκθσλα κε ηα φζα εθηελψο αλαπηχρζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ην Γηαδηθηπαθφ 
χζηεκα Δθκάζεζεο Θεζκηθνχ Διιεληθνχ Γηθαίνπ LawCourses  πινπνηήζεθε,  απνζθνπψληαο 
θαηαξρήλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ Αζθνχκελσλ  Γηθεγφξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκφ Τπνςεθίσλ Γηθεγφξσλ.  Ο Παλειιήληνο Γηαγσληζκφο 
πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Απξίιην θαη Οθηψβξην, γηα ηελ δηαθξίβσζε ηεο επάξθεηαο ησλ 
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο εμάζθεζεο ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπ Γηθεγφξνπ. 

     Σν γεγνλφο απηφ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Θεζκηθφ Διιεληθφ Γίθαην πνπ έρεη επηιεγεί λα 
εηζαρζεί σο Θεσξία θαη πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην Αζηηθφ, Πνηληθφ, Δκπνξηθφ, Γηνηθεηηθφ 
θαη Γηθεγφξσλ Γίθαην, φπσο εθείλν θαζνξίδεηαη απφ ηνπο 5 εμεηαδφκελνπο ζηνλ Παλειιήλην 
Γηαγσληζκφ ηνκείο Γηθαίνπ, δελ εκπνδίδεη ηελ παξνπζίαζε πηζαλψλ κειινληηθψλ επεθηάζεσλ 
ηεο εθαξκνγήο LawCourses.  

     Μηα ζεκαληηθή επέθηαζε  ζα ήηαλ  ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο απφ  φινπο φζνη  πξνηίζεληαη λα 
δψζνπλ εμεηάζεηο λνκηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο εμαζθήζεσο 
επαγγέικαηνο, κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηεο Θεσξίαο θαη ησλ Γηαγσληζκάησλ ησλ 
Κεθαιαίσλ ηνπ πζηήκαηνο αλάινγα κε ηνπο εθάζηνηε ππφ εμέηαζε ηνκείο Γηθαίνπ. Μηα 
θαηεγνξία πηζαλψλ ρξεζηψλ είλαη νη Τπνςήθηνη πκβνιαηνγξάθνη, νπνίνη κεηέρνπλ ζηνλ Δληαίν 
Γηαγσληζκφ  γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ πκβνιαηνγξάθσλ ηεο πεξηθέξεηαο θάζε 
Δθεηείνπ, θαη εμεηάδνληαη ζην Αζηηθφ Γίθαην, ζην Δκπνξηθφ Γίθαην, ζηνλ Κψδηθα 
πκβνιαηνγξάθσλ, θαη ζε Δηδηθνχο Νφκνπο  ηεο Οξνθνθηεζίαο θαη θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ 
Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, Γαζηθνχ Κψδηθα, Φνξνινγίαο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία θαη ηειψλ ραξηνζήκνπ, ησλ λφκσλ γηα ηε ζχζηαζε θαη ην ζθνπφ ηνπ 
Οξγαληζκνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσο Διιάδνο θαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. Μηα δεχηεξε θαηεγνξία πηζαλψλ ρξεζηψλ ηνπ 
πζηήκαηνο είλαη νη Τπνςήθηνη Γηθαζηηθνί Δπηκειεηέο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ 
επηηπρψο ζην Αζηηθφ Γίθαην, ζην Πνηληθφ Γίθαην, ζην Δκπνξηθφ Γίθαην θαη ζηνλ Κψδηθα 
Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ, ζηνλ Δληαίν Γηαγσληζκφ γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ Γηθαζηηθψλ 
Δπηκειεηψλ ηεο πεξηθέξεηαο θάζε Δθεηείνπ ηεο Υψξαο.  

     Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα επέθηαζε ζα ήηαλ θαη ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο απφ ηνπο 
Γηθαζηηθνχο Λεηηνπξγνχο, είηε θαηά ην ζηάδην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ Δηζαγσγηθφ 
Γηαγσληζκφ ζηελ Δζληθή ρνιή Γηθαζηψλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζε απηήλ. 
Κη επεηδή ε Δζληθή ρνιή Γηθαζηψλ έρεη δχν δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο, ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
Γηνηθεηηθήο Γηθαηνζχλεο θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο Πνιηηηθήο-Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο θαη 
Δηζαγγειέσλ, ην χζηεκα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ησλ δχν 
θαηεπζχλζεσλ, πξνζαξκφδνληαο  αλάινγα ηα πεξηερφκελα ζε απηφ Κεθάιαηα – ηνκείο Γηθαίνπ. 

     Σέινο, κηα εμίζνπ ζεκαληηθή επέθηαζε ηνπ πζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε 
πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ, πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ, ησλ Ννκηθψλ ρνιψλ ησλ 
ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ζε φια ηα καζήκαηα ησλ ζρνιψλ ηνπο, πξηλ απφ ηηο γξαπηέο ή θαη 
πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζε απηά.   
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Απφ Σερληθήο Πιεπξάο Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο ηεο Δθαξκνγήο LawCourses 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε εθαξκνγή εκθαλίδεη ηηο νληφηεηεο Kεθάιαηα, Eθπαηδεπφκελνη θαη 
Kαζεγεηέο, κε έλα ελνπνηεκέλν ηξφπν ζην layout ηνπ user interface (UI). ρεδηάζηεθε γηα λα 
θαιχςεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ζπκκεηνρήο ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκφ ππνςεθίσλ 
Γηθεγφξσλ, δειαδή, κε άιια ιφγηα, ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ελφο νξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πιαηζίνπ. πλεπψο, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά πξαγκαηηθέο πιεζηθέο πνζφηεηεο 
γηα ηηο 3 παξαπάλσ νληφηεηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη  ε εθαξκνγή κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθή, εάλ 
γηα παξάδεηγκα νξγαλσζεί κε 1~10 πεξίπνπ Kαζεγεηέο, 1~10 πεξίπνπ Kεθάιαηα θαη πεξίπνπ 
20~40 Δθπαηδεπφκελνπο, φζεο είλαη ζηαηηζηηθά θαηά κέζν φξν νη αλάγθεο κηαο πξαγκαηηθήο 
ηάμεο, κέζα ζηελ νπνία δηδάζθεηαη έλα κάζεκα κε χιε ρσξηζκέλε ζε Κεθάιαηα. 

     Σν ζεκείν εθείλν, ζην νπνίν ζηακαηά ε εθαξκνγή λα είλαη ιεηηνπξγηθή, είλαη ζηελ 
πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ζα ρξεηαδφηαλ λα ρεηξηζηεί θαη λα εκθαλίζεη κηα κεγάιε πνζφηεηα 
(πάλσ απφ 100) ζε Δθπαηδεπφκελνπο, Καζεγεηέο θαη Κεθάιαηα. Δπνκέλσο, εμεηάδνληαο ηελ 
θαηάζηαζε απηή θαη αλαδεηψληαο κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο εθαξκνγήο, ζα κπνξνχζε λα πεη 
θάπνηνο φηη κηα πξψηε επέθηαζε απνηειεί ε δπλαηφηεηα pagination, δειαδή ζειηδνπνίεζεο 
ζηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεη ηηο 3 βαζηθέο νληφηεηεο ε εθαξκνγή ζην ρξήζηε. Σφηε, ν ρξήζηεο 
ζα κπνξεί λα νξίδεη κία πνζφηεηα κέζα απφ ην UI, βάζε ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ζα ζειηδνπνηεί 
εκθαληζηαθά ηηο 3 απηέο νληφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηνπο Καζεγεηέο 
λα ηνπο εκθαλίδεη αλά 10, ηα Κεθάιαηα αλά 5 θαη ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο αλά 20, ζε θάζε 
ζειίδα. 

     Μηα δεχηεξε κειινληηθή επέθηαζε απνηειεί ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κέζα ζηηο νληφηεηεο 
ηεο εθαξκνγήο απφ ην ρξήζηε κε βάζε δηάθνξα θίιηξα. Σφηε, ν ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
εθηειέζεη αλαδήηεζε κηαο νληφηεηαο, εηζάγνληαο θείκελν κέζα ζε έλα input πεδίν. 

     Σέινο, κηα αθφκε κειινληηθή επέθηαζε ζα ήηαλ ε έληαμε ζηελ εθαξκνγή δχν λέσλ 
νληνηήησλ, ηεο ηάμεο θαη ηνπ καζήκαηνο. Σφηε, θάζε ηάμε ζα πεξηείρε καζεηέο θαη ηα καζήκαηα 
ζα πεξηείραλ θεθάιαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε εθαξκνγή ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα 
εξγαιείν, ην νπνίν ζε πξαγκαηηθή δηάζηαζε ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη (νξγαλψζεη) 
ηα καζήκαηα θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ελφο θνξέα (πρ ηνπο θνηηεηέο ησλ Ννκηθψλ ρνιψλ) 
παξάιιεια κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη θαζεγεηέο ηνπ θνξέα ζα είραλ ηελ δπλαηφηεηα 
παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, λα παξαθηλνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 
ππνβάιινπλ δηαγσλίζκαηα online γηα θάζε κάζεκα πνπ δηδάζθνληαη, απνθηψληαο έηζη ηε 
δπλαηφηεηα λα έρνπλ έλα κέηξν ηεο πξνφδνπ ηνπο. 
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7. Παραρτήματα 

7.1 χήμα βάσης δεδομένων 

 

7.2 Σμήμα κώδικα για το Authoring Tool 

Δπεηδή ην εξγαιείν Authoring Tool εθηείλεηαη ζε πνιιά ζελάξηα PHP θαη αξρεία (chapters.php, 
theory.php, questions.php, students.php, faculty.php), θαη γηα ην ιφγν φηη ν θψδηθαο, πνπ αθνξά 
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ελζσκαηψλεη ε εθαξκνγή, ζπληειείηαη κέζα απφ ηηο ηερλνινγίεο HTML, 
CSS, jQuery θαη framework Bootstrap, θαη αθνξά αξθεηά ην User Interface θαη ηελ εκπεηξία 
ρξήζεο, ηα θνκκάηηα θψδηθα, πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ, αθνξνχλ ηελ επαθή θαη ηηο 
ηερλνινγίεο πνπ ην ζπλζέηνπλ. 
 
     πλεπψο, γίλεηαη αλαθνξά ζην θχξην εξγαιείν ζχλζεζεο ηνπ layout θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 
ην framework Bootstrap. Γηα λα ππνζηεξίμεη ην Bootstrap ηνλ αληαπνθξηλφκελν ζρεδηαζκφ 
(responsive design), πεξηιακβάλεη έλα δηαδξαζηηθφ, θηλεηφ ζχζηεκα πιέγκαηνο (grid system) 
πνπ θιηκαθψλεηαη θαηάιιεια κέζα ζε 12 ζηήιεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ παξαζχξνπ ηεο 
ζπζθεπήο, απμάλνληαο ή κεηψλνληαο ην κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ html. Πεξηιακβάλεη 
πξνθαζνξηζκέλεο css class γηα εχθνιε δεκηνπξγία δηάηαμεο, αλάκεζα ζηα δηάθνξα κεγέζε 
νζνλψλ.  
 
     Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη νη πξνθαζνξηζκέλεο css class ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα 
πιέγκαηνο ζε πνιιαπιέο ζπζθεπέο. 
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Grid options 

 
 
     Αθνινπζνχλ 3 screenshots, κέζα απφ ηα νπνία παξνπζηάδεηαη ην πψο θιηκαθψλεηαη (αιιάδεη 
θαη πξνζαξκφδεηαη) ε εκθάληζε ηεο εθαξκνγήο ζηα δηάθνξα πιάηε νζνλψλ, θαηαθέξλνληαο 
έηζη λα είλαη αλαγλψζηκε θαη ιεηηνπξγηθή ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πξνβάιιεηαη, δηαηεξψληαο 
κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα πςειφ επίπεδν εκπεηξίαο ρξήζεο. 
 

ScreenShot 1: Με πλάτος (width) οθόνης > 1200px 
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     Παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ζην θεληξηθφ container, ηα πεδία πνπ πεξηέρνληαη κε label “σζηή 
Απάληεζε” θαη “Απάληεζε Γηφξζσζεο”, θαηαιακβάλνπλ 6 ζηήιεο, δειαδή ζε πιάηνο ην κηζφ 
ελεξγφ bootstrap container. 
 

ScreenShot 2: Με πλάτος (width) οθόνης 481px έως 767px 

 

 
 
     Παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ζην θεληξηθφ container, ηα πεδία πνπ πεξηέρνληαη κε label “σζηή 
Απάληεζε” θαη “Απάληεζε Γηφξζσζεο”, θαηαιακβάλνπλ 12 ζηήιεο ην θάζε έλα, δειαδή ζε 
πιάηνο φιν ην ελεξγφ bootstrap container. 
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ScreenShot 3: Με πλάτος (width) οθόνης 481px έως 767px 

 
 

 
     Παξαπάλσ βιέπνπκε πψο ην κελνχ αλαπξνζαξκφδεηαη θάησ απφ ηα 480px. Ο θψδηθαο 
HTML πνπ παξάγεη ζην παξαπάλσ απνηέιεζκα, ζηα δχν πεδία input κε labels “σζηή 
Απάληεζε” θαη “Απάληεζε Γηφξζσζεο”, θαζψο θαη ζην κελνχ ηεο εθαξκνγήο, έηζη ψζηε λα 
αλαπξνζαξκφδνληαη ζηα δηαζηήκαηα: 
 

1. έσο 480px  
2. απφ 481px έσο 767px 
3. απφ 767px θαη πάλσ 

 
είλαη ν εμήο: 
 

                <div class="row"> 

                    <div class="col-xs-12 col-sm-6"> 

                        <div class="form-group"> 

                            <label for="ca-<?php echo $i; ?>" class="a-label">ωστή 

Απάντηση:</label> 
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                            <input type="text" class="form-control" id="ca-<?php echo 

$i; ?>" value="<?php echo ($correct_answer===0?"":$correct_answer); ?>" 

maxlength="1"> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-xs-12 col-sm-6"> 

                        <div class="form-group"> 

                            <label for="ec-<?php echo $i; ?>" class="a-label">Απάντηση 

Διόρθωσης:</label> 

                            <input type="text" class="form-control" id="ec-<?php echo 

$i; ?>" value="<?php echo ($error_correction===0?"":$error_correction); ?>" 

maxlength="1"> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

 

     Παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ζην container πνπ πεξηέρεη ηα πεδία “σζηή Απάληεζε” θαη 
“Απάληεζε Γηφξζσζεο” έρνπκε δψζεη ηηο θιάζεηο col-xs-12 θαη col-sm-6 
 
     Απηφ ζεκαίλεη (κπνξνχκε λα ην εληνπίζνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα) φηη ζε νζφλεο κε width 
<=767px ηα παξαπάλσ πεδία ζα θαηαιακβάλνπλ 12 ζηήιεο, ελψ ζε νζφλεο κε width >=768px 
ζα θαηαιακβάλνπλ 6 ζηήιεο, δειαδή ζε πιάηνο ην κηζφ ελεξγφ bootstrap container. 
  
     Με ηελ ίδηα ινγηθή, κέζσ css media queries, αλαπξνζαξκφδεηαη θαη ε εκθάληζε ηνπ κελνχ, 
ζε νζφλεο κε πιάηνο (width) θάησ απφ ηα 480px. 
 
     Γηα ην menu ν θψδηθαο αλαπξνζαξκνγήο ηεο εκθάληζεο είλαη ν εμήο (αξρείν style.css): 
 

@media (max-width: 480px) { 

    .btn-group { 

        display: block !important; 

        float: none !important; 

        width: 100% !important; 

        max-width: 100% !important; 

    } 

} 

7.3 Κώδικας για τον Διορθωτή 

 

                        // ** 

                        // ** POST CASE 2    ←------ Διαγωνίσματα Σύπου Β 

                        // ******************** 

                        case 2: 

                            $student_answer = intval( $value_array[1] ); 
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                            $sr2 = mysqli_query( $dbc, "SELECT * FROM questions 

WHERE chapter_id='$chapter_id' AND section='$section' AND 

question_number='$question_number'" ); 

                            if ( $sr2 ) { 

                                $row = mysqli_fetch_array( $sr2 ); 

                                $correct_answer = intval( $row["correct_answer"] ); 

                                $error_correction = intval( $row["error_correction"] ); 

?> 

                <h3 style="padding-top:0;margin-top:0"><?php echo $i.". 

".$row["question_body"]; ?></h3> 

<?php 

                                // Correct answer 

                                if ( $student_answer === $correct_answer ) { 

                                    $j++; 

                                    $answers_results[$m] = 

Array($row["question_number"], "1"); 

?> 

                <div class="form-group padding-bottom-20"> 

                    <p style="padding-top: 10px;"><span class="glyphicon glyphicon-

ok green-color" aria-hidden="true"></span> Απάντηση: <?php echo 

$student_answer; ?></p> 

                    <h5><?php echo $row["answer_".$student_answer]; ?></h5> 

                </div> 

<?php 

                                // Wrong answer 

                                } else { 

                                    $k++; 

                                    $answers_results[$m] = 

Array($row["question_number"], "2"); 

?> 

                <div class="form-group padding-bottom-20"> 
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                    <p style="padding-top: 10px;"><span class="glyphicon glyphicon-

remove red-color" aria-hidden="true"></span> Απάντηση: <?php echo 

$student_answer; ?></p> 

                    <p><?php echo $row["answer_".$student_answer]; ?></p> 

                    <p style="padding-top: 10px;"><span class="glyphicon glyphicon-

ok blue-color" aria-hidden="true"></span> ωστή απάντηση: <?php echo 

$correct_answer; ?></p> 

                    <p><?php echo $row["answer_".$correct_answer]; ?></p> 

// ΔΙΑΓΝΩΗ ΛΑΘΟΤ: 

<?php 

                                    if ( $student_answer === $error_correction ) { ?> 

                    <p style="padding-top: 10px;"><i class="fa fa-pencil green-color" 

aria-hidden="true"></i> Διόρθωση:</p> 

                    <p><?php echo $row["correction_message"]; ?></p> 

<?php                               } ?> 

                </div> 

<?php                           } 

                            } else { 

                                echo '<h3 class="red-color">MySQL: SELECT question 

number('.$question_number.') query failed.</h3>'; 

                            } 

                            break; 

                        // ** 

                        // ** POST CASE 3 

                        // *************** 

                        case 3: 

                            $student_answer = trim($_POST["question-".$i]); 

                            $sr2 = mysqli_query( $dbc, "SELECT * FROM questions 

WHERE chapter_id='$chapter_id' AND section='$section' AND 

question_number='$question_number'" ); 

                            if ( $sr2 ) { 
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                                $row = mysqli_fetch_array( $sr2 ); 

                                $correct_answer = trim($row["correct_answer"]); 

?> 

                <h3 style="padding-top:0;margin-top:0"><?php echo $i.". 

".$row["question_body"]; ?></h3> 

<?php 

                                // Correct answer 

                                if ( $student_answer === $correct_answer ) { 

                                    $j++; 

                                    $answers_results[$m] = 

Array($row["question_number"], "1"); 

?> 

                <div class="form-group padding-bottom-20"> 

                    <p style="padding-top: 10px;"><span class="glyphicon glyphicon-

ok green-color" aria-hidden="true"></span> Απάντηση: <?php echo 

$student_answer; ?></p> 

                    <!--<h5><?php // echo $row["answer_".$student_answer]; ?></h5>-

-> 

                </div> 

<?php 

                                // Wrong answer 

                                } else { 

                                    $k++; 

                                    $answers_results[$m] = 

Array($row["question_number"], "2"); 

?> 

                <div class="form-group padding-bottom-20"> 

                    <p style="padding-top: 10px;"><span class="glyphicon glyphicon-

remove red-color" aria-hidden="true"></span> Απάντηση: <?php echo 

$student_answer; ?> 

                        <?php // echo $row["answer_".$student_answer]; ?> 
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                    </p> 

                    <p style="padding-top: 10px;"><span class="glyphicon glyphicon-

ok green-color" aria-hidden="true"></span> ωστή απάντηση: <?php echo 

$correct_answer; ?> 

                        <?php // echo $row["answer_".$correct_answer]; ?> 

                    </p> 

                </div> 

<?php 

                                } 

                            } else { 

                                echo '<h3 class="red-color">MySQL: SELECT question 

number('.$question_number.') query failed.</h3>'; 

                            } 

                            break; 

                    } 

                } 

                // end for 5 questions check and display 

                // 

                //  

                // INSERT test A results 

                $student_id = $_SESSION["user_id"]; 

                $test_result = ($j>=3?"P":"F"); 

                $q1 = $answers_results[0][0]; 

                $q2 = $answers_results[1][0]; 

                $q3 = $answers_results[2][0]; 

                $q4 = $answers_results[3][0]; 

                $q5 = $answers_results[4][0]; 

                $r1 = $answers_results[0][1]; 

                $r2 = $answers_results[1][1]; 
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                $r3 = $answers_results[2][1]; 

                $r4 = $answers_results[3][1]; 

                $r5 = $answers_results[4][1]; 

                $query = "INSERT INTO testing (chapter_id, section, student_id, 

test_result, test_date, q$q1, q$q2, q$q3, q$q4, q$q5 ) " 

                        . "VALUES ('$chapter_id', '$section', '$student_id', 

'$test_result', NOW(), '$r1', '$r2', '$r3', '$r4', '$r5' )"; 

                $ur = mysqli_query( $dbc, $query ); 

                if ( $ur ) { 

                } else { 

                    echo '<h4 class="red-color">MySQL: INSERT testing results 

query failed.</h3>'; 

                } 

?> 

                <h3 class="margin-bottom-20"> 

                    ύνολο σωστές <strong class="number-label"><?php echo $j; 

?></strong> και λάθος <strong class="number-label"><?php echo $k; 

?></strong>. 

                </h3> 

<?php           if ($j >= 3) { 

                    switch ($j) { 

                        case 3: 

                            $msg = "Περάσατε το Διαγώνισμα οριακά. Ξαναδιαβάστε τη 

Θεωρία του Κεφαλαίου."; 

                            break; 

                        case 4: 

                            $msg = "Σα πήγατε πολύ καλά στο Διαγώνισμα. Με λίγη 

προσπάθεια παραπάνω θα αριστεύσετε στις Εξετάσεις."; 

                            break; 

                        case 5: 
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                            $msg = "υγχαρητήρια! Αριστεύσατε στο Διαγώνισμα. Είστε 

έτοιμος για τις Εξετάσεις. Καλή επιτυχία!"; 

                            break; 

                    } 

?> 

                <h3 class="margin-bottom-20"><?php echo $msg; ?></h3> 

                <p>&nbsp;</p> 

                <div class="text-right"> 

                    <a class="btn btn-success push-right" 

href="./chapters.php"><span class="glyphicon glyphicon-book" aria-

hidden="true"></span>&nbsp;Επιστροφή στα Κεφάλαια</a> 

                </div> 

<?php           } else { 

                    switch ($j) { 

                        case 0: 

                            $msg = "Δεν απαντήσατε σωστά σε καμία ερώτηση του 

Διαγωνίσματος. Αν δε σκοπεύετε να διαβάσετε τη Θεωρία, να μείνετε καλύτερα 

σπίτι σας.  Θα γλυτώσετε το παράβολο συμμετοχής στις Εξετάσεις."; 

                            break; 

                        case 1: 

                            $msg = "Δεν περάσατε το Διαγώνισμα. Διαβάστε τη Θεωρία 

του Κεφαλαίου τουλάχιστον 2 φορές πριν το επαναλάβετε."; 

                            break; 

                        case 2: 

                            $msg = "Δεν περάσατε το Διαγώνισμα. Διαβάστε τη Θεωρία 

του Κεφαλαίου τουλάχιστον 1 φορά πριν το επαναλάβετε."; 

                            break; 

                    } 

?> 

                <h3 class="margin-bottom-20"><?php echo $msg; ?></h3> 

                <p>&nbsp;</p> 
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                <div class="text-right"> 

                    <a class="btn btn-success push-right" 

href="./testing.php?chid=<?php echo $chapter_id; ?>&sec=<?php echo 

$section; ?>"><span class="glyphicon glyphicon-book" aria-

hidden="true"></span>&nbsp;Επανάληψη του Διαγωνίσματος</a> 

                    <a class="btn btn-success" href="./theory.php?get_id=<?php 

echo $chapter_id; ?>"><i class="fa fa-fw fa-book" aria-

hidden="true"></i>&nbsp;Προβολή θεωρίας Κεφαλαίου <strong><?php echo 

$chapter_id; ?></strong></a> 

                </div> 

<?php 

                } 

            // 

            // 

            // ** 

            // ** else Load testing FORM 

            // ** 

            // ********************************************* 

            } else { // Σέλος if ( isset($_POST["test_submitted"]) && 

$_POST["test_submitted"]==="true" ) 

ΥΟΛΗΑΜΟ 

Σν παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα βξίζθεηαη ζην αξρείν testing.php θαη εθηειείηαη, φηαλ αιεζεχεη ε 
ζπλζήθε 

     if ( isset($_POST["test_submitted"]) && $_POST["test_submitted"]==="true" ) 

δειαδή, φηαλ θάπνηνο εθπαηδεπφκελνο ππνβάιεη ηηο απαληήζεηο ελφο δηαγσλίζκαηνο κε POST 
ζην αξρείν testing.php. 

     εκείσζε: ε θφξκα πνπ εκθαλίδεη ην αξρείν testing.php ζηνλ εθπαηδεπφκελν, πεξηέρεηαη ζε 
έλα θξπθφ html πεδίν <input> (κε attribute type=”hidden”, name=”test_submitted” θαη 
value=”true”) πνπ δε θαίλεηαη ζην ρξήζηε, ην νπνίν, φηαλ γίλεηαη POST έλα δηαγψληζκα απφ ηνλ 
εθπαηδεπφκελν, έρεη πάληα ζηε κεηαβιεηή $_POST["test_submitted"] ηελ ηηκή (string) “true”. 
πλεπψο, θαηά ην POST ελφο δηαγσλίζκαηνο, ε ξνή ηνπ θψδηθα κπαίλεη κέζα ζην block ηεο 
παξαπάλσ ζπλζήθεο. 

     Ζ ινγηθή ηνπ θψδηθα ηνπ block ηεο παξαπάλσ ζπλζήθεο είλαη, γηα ηηο 5 εξσηήζεηο πνπ έρεη 
ππνβάιεη ν εθπαηδεπφκελνο, αξρηθά λα αλαθηήζεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο απφ ηε βάζε θαη ζηε 
ζπλέρεηα, λα θάλεη κία απνηίκεζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη λα ππνινγίζεη ην 
πιήζνο ησλ ζσζηψλ θαη ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ.  

     Σαπηφρξνλα, ην script κε ηνπο ππνινγηζκνχο εκθαλίδεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν: 
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 1. ην απνηέιεζκα γηα θάζε εξψηεζε πνπ απάληεζε 

 2. ην ππνζηεξηθηηθφ θείκελν ηεο δηφξζσζεο ιαζψλ (εάλ απηφ ππάξρεη) 

 3. κία ζπκβνπιή ηνπ γελλήηνξα αλάινγα κε ηελ επίδνζε 

     Ζ κεηαβιεηή $j  αξρηθνπνηείηαη κε 0 θαη κεηξάεη ην πιήζνο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ηνπ 
δηαγσλίζκαηνο θαη ε κεηαβιεηή $k αξρηθνπνηείηαη κε 0 θαη κεηξάεη ην πιήζνο ησλ ιαλζαζκέλσλ 
απαληήζεσλ ηνπ δηαγσλίζκαηνο 

     Δπίζεο, κέζα ζην παξαπάλσ block ππάξρεη κία δηαθιάδσζε switch($section), ε νπνία 
ζπάεη ηε ξνή ηνπ θψδηθα αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δηαγσλίζκαηνο (section A,B,C), πνπ ν 
εθπαηδεπφκελνο απάληεζε. 

     ε θάζε εξψηεζε ησλ δηαγσληζκάησλ multiple choice ηχπνπ Β, ν εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα 
επηιέμεη ηε ζσζηή απάληεζε κέζα απφ 3 πηζαλέο απαληήζεηο. Άξα, απφ ηηο 3 πηζαλέο 
απαληήζεηο, κία είλαη ζσζηή θαη νη άιιεο δχν ιάζνο. πλεπψο, ε δηφξζσζε ιαζψλ ιακβάλεη 
ρψξα κφλν γηα ηα δηαγσλίζκαηα ηχπνπ B (section B) θαη πθίζηαηαη ζε κία απφ ηηο δχν πηζαλέο 
ιάζνο απαληήζεηο πνπ κπνξεί λα δψζεη ν εθπαηδεπφκελνο ζε θάζε εξψηεζε πνπ ππνβάιεη. 

     Σέινο, ην script θαηαρσξεί ζηε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ επίδνζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 
κε ην παξαθάησ query: 

INSERT INTO testing (chapter_id, section, student_id, test_result, test_date, q$q1, q$q2, q$q3, 
q$q4, q$q5 )   VALUES ('$chapter_id', '$section', '$student_id', '$test_result', NOW(), '$r1', '$r2', 
'$r3', '$r4', '$r5' ) 

7.4 Κώδικας για τον Γεννήτορα υμβουλών 

Κατά την υποβολή διαγωνίσματος 

<?php 

            // ** 

            // ** POST a test from student 

            // ** 

            if ( isset($_POST["test_submitted"]) && 

$_POST["test_submitted"]==="true" ) { 

                $chapter_id = intval($_POST["chapter_id"]); 

                $section = intval($_POST["section"]); 

                // correct  answers 

                $j = 0; 

                // wrong    answers 

                $k = 0; 
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                $answers_results = Array();                 

                for ( $i=1; $i<=5; $i++ ) { 

                    $m = $i -1; 

                    if ( $section===1 || $section===2 ) { 

                        $value = $_POST["question-".$i]; 

                        $value_array = explode(",", $value); 

                        $question_number = intval($value_array[0]); 

                    } else { 

                        $question_number = intval( $_POST["aq_number-".$i] ); 

                    } 

                    switch($section) { 

                        // ** 

                        // ** POST CASE 1 

                        // *************** 

                        case 1: 

                            $student_answer_value = $value_array[1]; 

                            $student_answer = ($student_answer_value==="true"?1:2); 

                            $sr2 = mysqli_query( $dbc, "SELECT * FROM questions 

WHERE chapter_id='$chapter_id' AND section='$section' AND 

question_number='$question_number'" ); 

                            if ( $sr2 ) { 

                                $row = mysqli_fetch_array( $sr2 ); 

                                $correct_answer = intval( $row["correct_answer"] ); 

?> 

                <h3 style="padding-top:0;margin-top:0"><?php echo $i.". 

".$row["question_body"]; ?></h3> 

<?php 

                                // Correct answer 

                                if ( $student_answer === $correct_answer ) { 
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                                    $j++; 

                                    // student has answered correct 

                                    $answers_results[$m] = 

Array($row["question_number"], "1"); 

?> 

                <div class="form-group padding-bottom-20"> 

                    <p style="padding-top: 10px;"><span class="glyphicon glyphicon-

ok green-color" aria-hidden="true"></span> Απάντηση: <?php echo 

$student_answer; ?></p> 

                </div> 

<?php 

                                // Wrong answer 

                                } else { 

                                    $k++; 

                                    // student has answered wrong 

                                    $answers_results[$m] = 

Array($row["question_number"], "2"); 

?> 

                <div class="form-group padding-bottom-20"> 

                    <p style="padding-top: 10px;"><span class="glyphicon glyphicon-

remove red-color" aria-hidden="true"></span> Απάντηση: <?php echo 

$student_answer; ?></p> 

                    <p style="padding-top: 10px;"><span class="glyphicon glyphicon-

ok green-color" aria-hidden="true"></span> ωστή απάντηση: <?php echo 

$correct_answer; ?></p> 

                </div> 

<?php 

                                } 

                            } else { 

                                echo '<h3 class="red-color">MySQL: SELECT question 

number('.$question_number.') query failed.</h3>'; 

                            } 
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                            break; 

τον Πίνακα Ελέγχου του εκπαιδευόμενου 

        // 

        // $k success is 3/5 

        $k = 0; 

        // $l success is 4/5 or 5/5 

        $l = 0; 

        // 

        $total_passed_tests = 0; 

        // 

        $sr5 = mysqli_query( $dbc, "SELECT chapter_id FROM chapters ORDER 

BY chapter_order" ); 

        if ( $sr5 ) { 

 

            while ($rowC = mysqli_fetch_array($sr5) ) { 

 

                $chapter_id = $rowC["chapter_id"]; 

                $sr6 = mysqli_query( $dbc, "SELECT test_id, q1, q2, q3, q4, q5, q6, 

q7, q8, q9, q10 FROM testing " 

                        . "INNER JOIN chapters ON 

testing.chapter_id=chapters.chapter_id " 

                        . "WHERE testing.student_id='$student_id' AND 

testing.chapter_id='$chapter_id' AND testing.test_result='P' " 

                        . "ORDER BY chapters.chapter_order" ); 

 

                if ( $sr6 ) { 

 

                    $total_passed_tests += mysqli_num_rows( $sr6 ); 

                    while ( $row = mysqli_fetch_array($sr6) ) { 

 

                        $passed = 0; 

                        $failed = 0; 

 

                        for ( $i=1; $i<=10; $i++ ) { 

                            ${"question".$i} = intval($row["q".$i]); 

 

                            if (${"question".$i}===1) { 

                                ++$passed; 

                            } elseif (${"question".$i}===2) { 

                                ++$failed; 

                            } 

                        } 

 

                        switch ($passed) { 

                            case 0: 

                            case 1: 
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                            case 2: 

                                break; 

                            case 3: 

                                ++$k; 

                                break; 

                            case 4: 

                            case 5: 

                                ++$l; 

                                break; 

                        } 

                    } 

                } else { 

                    echo '<h3 class="red-color">MySQL: SELECT testing data query 

failed.</h3>'; 

                } 

            } 

        } else { 

            echo '<h3 class="red-color">MySQL: SELECT chapters data query 

failed.</h3>'; 

        } 

        /*  

         * Bussiness logic on Ranks 

         * 

         * var $k keeps success with 3/5 

         * var $l keeps success with 4/5 or 5/5 

         * 

         */ 

        $msg = ""; 

 

        $msg .= "<h4>Διαγωνίσματα με βαθμό 3: <span style=\"display: inline-

block; float: right\" class=\"green-color\"><strong>$k</strong></span></h4>"; 

        $msg .= "<h4>Διαγωνίσματα με βαθμό 4 ή 5: <span style=\"display: inline-

block; float: right\" class=\"green-color\"><strong>$l</strong></span></h4>"; 

        $msg .= "<h4>Διαγωνίσματα με επιτυχία: <span style=\"display: inline-

block; float: right\" class=\"green-

color\"><strong>$total_passed_tests</strong></span></h4>"; 

        $msg .= "<h4>υνολική Επιτυχία (<small><strong>$total_passed_tests / 

$tests</strong></small>): <span style=\"display: inline-block; float: 

right\"><span class=\"green-color\"><strong>".($tests!==0?round( 

(floatval($total_passed_tests / $tests) * 100) 

):"0")."%</strong></span></span></h4>"; 

        $msg .= "<p>&nbsp;</p>"; 

?> 

                <div style="text-align:justify;"><?php echo $msg; ?></div> 

                <h3 class="text-left">υμβουλές Πλατφόρμας:</h3> 

<?php 

        $msg = ""; 
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        // student does not pass any test 

        if ( $k===0 && $l===0 ) { 

            if ( $tests===0 ) { 

                // student does not submit any test 

                $msg .= "<h4>Δεν έχετε υποβάλει ακόμη κάποιο διαγώνισμα. Αφού 

διαβάστε καλά τη θεωρία του κάθε κεφαλαίου αρχίστε να υποβάλετε 

διαγωνίσματα.</h4>"; 

            } else { 

                // student submits at least one test but does not pass anything 

                $msg .= "<h4>Προσοχή! Οι επιδόσεις σας στα Διαγωνίσματα ήταν 

κακές. Δεν πετύχατε στη δοκιμασία  κανενός Διαγωνίσματος. Χρειάζεται να 

μελετήσετε τουλάχιστον 3 φορές τη Θεωρία όλων των Κεφαλαίων, πριν τα 

επαναλάβετε. Επιπλέον, ζητήστε από τους καθηγητές να σας στείλουν και 

βοηθητικές σημειώσεις.</h4>"; 

            } 

        } 

        // student passed tests only with rank 3 

        if ( $k>0 && $l===0 ) { 

            $msg .= "<h4>Προσοχή! Οι επιδόσεις σας στα Διαγωνίσματα ήταν 

μέτριες. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύετε να μην περάσετε στις Εξετάσεις του 

Πανελλήνιου Διαγωνισμού. Χρειάζεται να μελετήσετε τουλάχιστον 2 φορές  εκ 

νέου τη Θεωρία όλων των Κεφαλαίων, πριν επαναλάβετε τα 

Διαγωνίσματα.</h4>"; 

        } 

        // student passed tests only with rank 4 or 5 

        if ( $k===0 && $l>0  ) { 

            $msg .= "<h4>υγχαρητήρια! Οι επιδόσεις σας στα Διαγωνίσματα ήταν 

εξαιρετικές. Είστε σε θέση να συμμετάσχετε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και 

να επιτύχετε ή και να αριστεύσετε.</h4>"; 

        } 

        // passed student tests with rank 3 is more than tests with rank 4 or 5 

        if ( $k>$l && $l>0 ) { 

            $msg .= "<h4>Οι επιδόσεις σας στα Διαγωνίσματα ήταν σχετικά καλές. 

Χρειάζεται να μελετήσετε τουλάχιστον 1 φορά εκ νέου τη Θεωρία όλων των 

Κεφαλαίων, πριν τα επαναλάβετε. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στη Θεωρία των 

Κεφαλαίων εκείνων, που περάσατε με βαθμό 3 στα Διαγωνίσματά τους.</h4>"; 

        } 

        // passed student tests with rank 4 or 5 is more than tests with rank 3 

        if ( $l>$k && $k>0 ) { 

            $msg .= "<h4>Οι επιδόσεις σας στα Διαγωνίσματα ήταν πολύ καλές. Η 

μελέτη της Θεωρίας έχει αποδώσει. υνεχίστε την εξάσκηση, ζητώντας από τον 

καθηγητή να αρχικοποιήσει την υποβολή των Διαγωνισμάτων, ώστε να 

μπορείτε να τα επαναλάβετε. ύντομα, θα είστε έτοιμος/η να συμμετάσχετε  με 

επιτυχία στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό.</h4>"; 

        } 

        // passed student tests with rank 4 or 5 is equal to tests with rank 3 

        if ( $l===$k && $k!==0 && $l!==0 ) { 
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            $msg .= "<h4>Οι επιδόσεις σας στα Διαγωνίσματα ήταν καλές. Η 

συστηματική μελέτη της Θεωρίας θα  αποδώσει. Εντείνετε την εξάσκηση, 

προσπαθώντας να επιτυγχάνετε στα Διαγωνίσματα βαθμό 4 ή 5. Όταν το 

καταφέρετε αυτό σε όλα τα Διαγωνίσματα, θα είστε έτοιμος/η να συμμετάσχετε  

με επιτυχία στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό.</h4>"; 

        } 

?> 

                <div style="text-align:justify;"><?php echo $msg; ?></div> 

 

ΥΟΛΗΑΜΟ 

Σν παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα βξίζθεηαη ζην αξρείν dashboard.php θαη ε ινγηθή ηνπ είλαη λα 
ππνινγίζεη (θαη λα εκθαλίζεη) θάπνηα ζηαηηζηηθά ηεο πξνφδνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ζε ζρέζε κε 
ηα δηαγσλίζκαηα πνπ έρεη ππνβάιεη ζην ζχζηεκα. 
 
     Αξρηθά εθηεινχκε ζηε βάζε ην query:  
 
“SELECT chapter_id FROM chapters ORDER BY chapter_order” 
 
ην νπνίν κάο επηζηξέθεη έλαλ πίλαθα κίαο ζηήιεο, κε ηα primary id ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ 
εηζαρζεί ζην ζχζηεκα, ηαμηλνκεκέλν κε βάζε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ επηιέμεη νη εθπαηδεπηηθνί λα 
εκθαλίδνληαη απηά ζηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε ζειίδα ησλ θεθαιαίσλ (αξρείν chapters.php). 
 
     ηε ζπλέρεηα, εθηειείηαη έλαο βξφγρνο while,  ζε θάζε θχθιν ηνπ νπνίνπ γίλεηαη fetch ζε κία 
γξακκή ηνπ πίλαθα απφ ηα data πνπ επέζηξεςε ην παξαπάλσ query. πλεπψο, ν βξφγρνο ζα 
εθηειεζηεί αθξηβψο ηφζεο θνξέο, φζεο είλαη νη γξακκέο ηνπ πίλαθα πνπ επηζηξάθεθε απφ ην 
αξρηθφ query ή ηζνδχλακα, φζα είλαη ηα θεθάιαηα πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ζην ζχζηεκα. 
 
     Μέζα ζην βξφγρν while γηα θάζε chapter_id, δειαδή γηα θάζε θεθάιαην, εθηεινχκε δεχηεξν 
query:  
 
SELECT test_id, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10 FROM testing  
INNER JOIN chapters ON testing.chapter_id=chapters.chapter_id  
WHERE testing.student_id='$student_id' AND testing.chapter_id='$chapter_id' AND 
testing.test_result='P'  
ORDER BY chapters.chapter_order 
 
ην νπνίν επηζηξέθεη φιεο ηηο απαληήζεηο ησλ δηαγσληζκάησλ πνπ έρεη δψζεη ν ζπγθεθξηκέλνο 
εθπαηδεπφκελνο πνπ έρεη θάλεη login ζην ζχζηεκα, γηα θάζε θεθάιαην. 
 
     Ζ κεηαβιεηή $k κεηξάεη ην πιήζνο ησλ δηαγσληζκάησλ, ζηα νπνία ν εθπαηδεπφκελνο έρεη 
νινθιεξψζεη επηηπρψο κε ρακειφ βαζκφ (3) θαη ε κεηαβιεηή $l κεηξάεη ην πιήζνο ησλ 
δηαγσληζκάησλ, ζηα νπνία ν εθπαηδεπφκελνο έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο κε θαιφ βαζκφ (4) θαη 
(5). 
 
     πλεπψο, πεξλάκε πάιη κέζα ζε έλα βξφγρν while, ζε θάζε θχθιν ηνπ νπνίν θάλνπκε fetch 
κία κία ηηο θαηαρσξήζεηο ησλ δηαγσληζκάησλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ πνπ έρεη νινθιεξψζεη 
επηηπρψο.  
(βιέπε ζην query: ...WHERE … testing.test_result='P' ) (P===Passed) 
 
     Οη θαηαρσξήζεηο ή γξακκέο πνπ παίξλνπκε ζε θάζε εθηέιεζε ηνπ βξφγρνπ while είλαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ  απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ έρεη δψζεη ν εθπαηδεπφκελνο γηα θάζε 
δηαγψληζκα κε βαζκφ >= 3. 
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     ην ηέινο ηεο εθηέιεζεο while, έρνπκε ζηηο κεηαβιεηέο $k θαη $l ηηο επηζπκεηέο πνζφηεηεο, 
θαη επίζεο απφ ηελ εθηέιεζε πξνεγνχκελνπ θψδηθα ηνπ script, έρνπκε ζηε κεηαβιεηή $tests ην 
πιήζνο φισλ ησλ δηαγσληζκάησλ πνπ ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ππνβάιεη ζην ζχζηεκα. 
 
     πλεπψο, ηψξα, κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε έλα logic, ην νπνίν ζα δίλεη κία εηθφλα ζηνλ 
εθπαηδεπφκελν ηεο πνξείαο θαη ησλ επηδφζεψλ ηνπ.  
 
     Ζ ινγηθή πνπ αλαπηχρζεθε πεξηιακβάλεη 6 δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο κε ηελ πίζηε φηη απηά 
ηα 6 ππνζχλνια ησλ δηάθνξσλ πεξηπηψζεσλ, είλαη μέλα κεηαμχ ηνπο θαη φηη ην ζχλνιν πνπ ηα 
πεξηέρεη φια καδί, θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ! 
 
Άξα, γηα ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 
 
        // student does not pass any test 
        if ( $k===0 && $l===0 ) { 
            if ( $tests===0 ) { 
                // student does not submit any test 
            } else { 
                // student submits at least one test but does not pass anything 
            } 
        } 
        // student passed tests only with rank 3 
        if ( $k>0 && $l===0 ) { 
        } 
        // student passed tests only with rank 4 or 5 
        if ( $k===0 && $l>0  ) { 
        } 
        // passed student tests with rank 3 is more than tests with rank 4 or 5 
        if ( $k>$l && $l>0 ) { 
        } 
        // passed student tests with rank 4 or 5 is more than tests with rank 3 
        if ( $l>$k && $k>0 ) { 
        } 
        // passed student tests with rank 4 or 5 is equal to tests with rank 3 
        if ( $l===$k && $k!==0 && $l!==0 ) { 
        } 
 
ε ξνή ηνπ θψδηθα ζα πξέπεη λα κπεη κφλν ζε έλαλ ! 
 
     Σέινο, εκθαλίδνπκε ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηα ζηαηηζηηθά θαη κία ζπκβνπιή κε βάζε ηελ 
απνηίκεζε απηψλ. 

7.5 Ερωτήσεις-Απαντήσεις διαγωνισμάτων 

 ΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΔΡΧΣΖΔΗ  
 

(ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 1) σωστό-λάθος 

 
1) σκαηείν είλαη κηα έλσζε 20 ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ πνπ επηδηψθεη  ζθνπφ  κε  
θεξδνζθνπηθφ, απνθηά πξνζσπηθφηεηα  φηαλ  εγγξαθεί  ζε εηδηθφ δεκφζην βηβιίν ζην 
πξσηνδηθείν ηεο έδξαο  ηνπ θαη έρεη θαηαζηαηηθφ κε ην νπνίν θαζνξίδνληαη ν ζθνπφο, ε 
επσλπκία, ε έδξα, ηα φξγαλα θαη νη φξνη εηζφδνπ, απνρψξεζεο θαη απνβνιήο ησλ κειψλ, θαη νη 
φξνη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηε  δηάιπζή  ηνπ. 
 
σζηφ 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                        σηήξηνο νπθιάθνο 

Γηαδηθηπαθφ χζηεκα Δθκάζεζεο Θεζκηθνχ Διιεληθνχ Γηθαίνπ Με Δλζσκαησκέλν Δξγαιείν πγγξαθήο                   111 

 
2)  Ηθαλφο γηα δηθαηνπξαμία είλαη κφλν φπνηνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο 
ειηθίαο  ηνπ (ελήιηθνο). 
 
Λάζνο 
 
3)  Σαθηηθή ρξεζηθηεζία είλαη ε λνκή κε θαιή πίζηε θαη κε λφκηκν ηίηιν πξάγκαηνο θηλεηνχ γηα 
κηα ηξηεηία θαη αθηλήηνπ γηα κηα  δεθαεηία, κε απνηέιεζκα λα απνθηάηαη ε θπξηφηεηα ηνπ 
πξάγκαηνο, εθηφο αλ δηαθνπεί κε ηελ απψιεηα ηεο λνκήο ή κε ηελ έγεξζε ηεο δηεθδηθεηηθήο 
αγσγήο ελαληίνλ απηνχ πνπ ρξεζηδεζπφδεη ην πξάγκα. 
 
σζηφ 
 
4) Ζ παξαγξαθή θάζε αμίσζεο γίλεηαη ζε είθνζη ρξφληα απφ ηφηε πνπ απηή ζα επηδησρζεί 
δηθαζηηθά. 
 
Λάζνο 
 
5) Γηα ηε ζχζηαζε δσξεάο είηε θηλεηνχ είηε αθηλήηνπ απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, εθηφο θη αλ ν δσξεηήο παξαδψζεη ην θηλεηφ πξάγκα ζην 
δσξενδφρν νπφηε ε δσξεά θηλεηνχ πξάγκαηνο ηζρπξνπνηείηαη αθφκα θη αλ δελ ζπληάρζεθε  
ζπκβνιαηνγξαθηθφ. 
 
σζηφ 
 
6)  Ο πσιεηήο  έρεη  ππνρξέσζε  λα κεηαβηβάζεη ην αληηθείκελν ηεο πψιεζεο ειεχζεξν απφ 
θάζε δηθαίσκα ηξίηνπ κε εμαίξεζε ηα λνκηθά ειαηηψκαηα πνπ ήηαλ γλσζηά ζηνλ αγνξαζηή θαηά 
ην  ρξφλν  ηεο πψιεζεο. Αιιά γηα ηελ ππνζήθε ή ηελ πξνζεκείσζε ή ηελ θαηάζρεζε ή ην 
ελέρπξν πνπ  ππάξρεη  ν πσιεηήο επζχλεηαη θαη αλ αθφκε ν αγνξαζηήο γλψξηδε ηελ χπαξμή 
ηνπο. 
 
σζηφ 
 
7)  Ο αλήιηθνο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην ηέηαξην έηνο κπνξεί λα ζπλάςεη ζχκβαζε 
εξγαζίαο σο εξγαδφκελνο κε ηε πλαίλεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηελ επηκέιεηά ηνπ ή κε 
απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλειίθνπ. 
 
Λάζνο 
 
8)  Ννκηθά πξφζσπα είλαη ελψζεηο πξνζψπσλ γηα ηελ επηδίσμε  νξηζκέλνπ ζθνπνχ, θαζψο 
επίζεο ζχλνιν πεξηνπζίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε νξηζκέλνπ ζθνπνχ, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ  
πξνζσπηθφηεηα  (λνκηθφ  πξφζσπν), αλ ηεξεζνχλ νη φξνη πνπ αλαγξάθεη ν λφκνο. 
 
σζηφ 
 
9)  Ζ έδξα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν φπνπ ιεηηνπξγεί ε δηνίθεζή ηνπ, εθηφο 
εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζπζηαηηθή πξάμε ή ζην  θαηαζηαηηθφ ηνπ. 
 
σζηφ 
 
10) Ηθαλνί λα ζπληάμνπλ δηαζήθε είλαη νη ελήιηθεο νη ηθαλνί λα δηαβάδνπλ, νη νπνίνη δε 
βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, έρνπλ ζπλείδεζε ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε 
ςπρηθή ή δηαλνεηηθή δηαηαξαρή ηέηνηα πνπ λα πεξηνξίδεη ηε βνχιεζή ηνπο. 
 
Λάζνο 
 

 (ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 2) πολλαπλής επιλογής 

11) Δίδε δηαζήθεο θαη ραξαθηεξηζηηθά απηψλ.  
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Α. Ηδηφγξαθε δηαζήθε πνπ γξάθεηαη νιφθιεξε κε ην ρέξη ηνπ δηαζέηε,  ρξνλνινγείηαη θαη 
ππνγξάθεηαη απ` απηφλ θαη δελ ππνβάιιεηαη ζε θαλέλαλ άιιν ηχπν, θαη, Μπζηηθή δηαζήθε πνπ 
ν δηαζέηεο εγρεηξίδεη ζην ζπκβνιαηνγξάθν, ελψ είλαη παξφληεο  ηξεηο  κάξηπξεο, ή  δεχηεξνο 
ζπκβνιαηνγξάθνο θαη έλαο κάξηπξαο, έγγξαθν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαζέηε δειψλνληαο  
πξνθνξηθά  φηη πεξηέρεη ηελ ηειεπηαία ηνπ βνχιεζε. 
 
Β. Γεκφζηα δηαζήθε πνπ ζπληάζζεηαη κε δήισζε απφ ην δηαζέηε ηεο  ηειεπηαίαο ηνπ βνχιεζεο 
ελψπηνλ  ζπκβνιαηνγξάθνπ  ελψ  είλαη  παξφληεο  ηξεηο  κάξηπξεο ή δεχηεξνο 
ζπκβνιαηνγξάθνο θαη έλαο κάξηπξαο, θαη, Κχξηα Γηαζήθε πνπ δεκνζηεχεηαη ελψπηνλ ηνπ 
εηξελνδίθε κε δχν κάξηπξεο, νη νπνίνη καξηπξνχλ ελφξθσο γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο γξαθήο ή ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ δηαζέηε. 
 
Γ. Μπζηηθή δηαζήθε πνπ ν δηαζέηεο εγρεηξίδεη ζην ζπκβνιαηνγξάθν, ελψ είλαη παξφληεο  ηξεηο  
κάξηπξεο, ή  δεχηεξνο ζπκβνιαηνγξάθνο θαη έλαο κάξηπξαο, έγγξαθν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
δηαζέηε δειψλνληαο  πξνθνξηθά  φηη πεξηέρεη ηελ ηειεπηαία ηνπ βνχιεζε, Γεκφζηα δηαζήθε πνπ 
ζπληάζζεηαη κε δήισζε απφ ην δηαζέηε ηεο  ηειεπηαίαο ηνπ βνχιεζεο ελψπηνλ  
ζπκβνιαηνγξάθνπ  ελψ  είλαη  παξφληεο  ηξεηο  κάξηπξεο ή δεχηεξνο ζπκβνιαηνγξάθνο θαη έλαο 
κάξηπξαο θαη, Ηδηφγξαθε δηαζήθε πνπ γξάθεηαη νιφθιεξε κε ην ρέξη ηνπ δηαζέηε, ρξνλνινγείηαη 
θαη ππνγξάθεηαη απ` απηφλ θαη δελ ππνβάιιεηαη ζε θαλέλαλ άιιν ηχπν.  
 
(ζσζηή απάληεζε: Γ) 
 
12) Πνηνο αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα; 
 
Α. Οη γνλείο αζθνχλ απφ θνηλνχ ηε κέξηκλα γηα ην αλήιηθν ηέθλν, εθηφο θαη εάλ ν έλαο απφ ηνπο 
γνλείο αδπλαηεί λα αζθήζεη ηε γνληθή κέξηκλα γηα πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ή γηαηί είλαη αλίθαλνο ή 
πεξηνξηζκέλα ηθαλφο γηα δηθαηνπξαμία, ηελ αζθεί κφλνο ν άιινο γνλέαο.  
 
Β. Ζ κεηέξα αζθεί ηε κέξηκλα γηα ην αλήιηθν ηέθλν, εθηφο θαη εάλ αδπλαηεί λα αζθήζεη ηε γνληθή 
κέξηκλα γηα πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ή γηαηί είλαη αλίθαλε ή πεξηνξηζκέλα ηθαλή γηα δηθαηνπξαμία, 
νπφηε ηελ αζθεί ν παηέξαο.  
 
Γ. Ο παηέξαο αζθεί ηε κέξηκλα γηα ην αλήιηθν ηέθλν, εθηφο θαη εάλ αδπλαηεί λα αζθήζεη ηε 
γνληθή κέξηκλα γηα πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ή γηαηί είλαη αλίθαλνο ή πεξηνξηζκέλα ηθαλφο γηα 
δηθαηνπξαμία, νπφηε ηελ αζθεί καδί κε ηελ κεηέξα.  
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
13) Πψο γίλεηαη εγθχξσο ε κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο αθηλήηνπ; 
 
Α. Γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο αθηλήηνπ απαηηείηαη ζπκθσλία  κεηαμχ ηνπ θπξίνπ θαη 
εθείλνπ πνπ ηελ απνθηά, φηη κεηαηίζεηαη ζ` απηφλ  ε θπξηφηεηα γηα θάπνηα λφκηκε αηηία.  Ζ 
ζπκθσλία  γίλεηαη  κε  ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη ππνβάιιεηαη ζε κεηαγξαθή. 
 
Β. Ζ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο αθηλήηνπ ή ε ζχζηαζε, κεηάζεζε, θαηάξγεζε εκπξάγκαηνπ 
δηθαηψκαηνο πάλσ  ζην αθίλεην κπνξεί λα γίλεη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή κε ηδησηηθφ 
έγγξαθν, αξθεί λα επαθνινπζήζεη ε λφκηκε κεηαγξαθή ηνπ. 
 
Γ. Ζ κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο αθηλήησλ πξαγκάησλ γίλεηαη, φπσο θαη γηα ηα θηλεηά πξάγκαηα, κε 
ηελ ηήξεζε ηνπ ηχπνπ ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
14) Ση είλαη ελέρπξν θαη ηη ππνζήθε; 
Α. Δίλαη θαη ηα δχν δηθαηψκαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε απαίηεζεο κε ηελ πξνλνκηαθή ηθαλνπνίεζε 
ηνπ δαλεηζηή απφ ην ελερπξηαδφκελν ή ππνζεθεπφκελν πξάγκα, κε ηε δηαθνξά φηη ην ελέρπξν 
είλαη ελνρηθφ δηθαίσκα, ελψ ε ππνζήθε είλαη εκπξάγκαην δηθαίσκα πάλσ ζην πξάγκα. 
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Β. Δίλαη θαη ηα δχν εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε απαίηεζεο κε ηελ πξνλνκηαθή 
ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή απφ ην ελερπξηαδφκελν ή ππνζεθεπφκελν πξάγκα, κε ηε δηαθνξά φηη 
ην ελέρπξν ζπζηήλεηαη ζε θηλεηφ πξάγκα, ελψ ε ππνζήθε κφλν ζε αθίλεηα πνπ κπνξνχλ λα 
εθπνηεζνχλ, θαζψο θαη ζηελ επηθαξπία ηέηνησλ αθηλήησλ. 
 
Γ. Δίλαη θαη ηα δχν παξεπφκελα δηθαηψκαηα ελνρηθήο θχζεσο γηα ηελ εμαζθάιηζε κειινληηθήο ή 
ππφ αίξεζε απαίηεζεο κε ηελ πξνλνκηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
15) Πψο κπνξεί λα ιπζεί έλαο γάκνο; 
 
Α. Με εγθαηάιεηςε ηεο νηθνγελεηαθήο ζηέγεο θαη ηεο ζπδχγνπ, αθφκα θη αλ απηή είλαη έγθπνο. 
 
Β. Με έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπδχγσλ πνπ θαηαηίζεηαη ζηε Μεηξφπνιε πνπ έγηλε ν 
ζξεζθεπηηθφο γάκνο ή ζην Γεκαξρείν πνπ ηειέζηεθε ν πνιηηηθφο γάκνο, νπφηε θαη εθδίδεηαη ην 
δηαδεπθηήξην. 
 
Γ. Με δηαδχγην κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Γ) 
 
16) χκθσλν ζπκβίσζεο: χζηαζε-Λχζε-Δπψλπκν 
 
Α. Δίλαη ε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζπκθσλία δχν ελήιηθσλ πξνζψπσλ, αλεμάξηεηα απφ 
ην θχιν ηνπο, κε ηελ νπνία ξπζκίδνπλ ηε ζπκβίσζή ηνπο, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην ιεμηαξρείν 
ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, δελ κεηαβάιιεη ην επψλπκν ησλ κεξψλ, θαη ιχλεηαη κε ζπκθσλία ησλ 
κεξψλ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, κε κνλνκεξή ζπκβνιαηνγξαθηθή δήισζε ή κε γάκν 
κεηαμχ ησλ κεξψλ. 
 
Β. Δίλαη ε κε ηδησηηθφ έγγξαθν ζπκθσλία δχν ελήιηθσλ πξνζψπσλ, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν 
ηνπο, κε ηελ νπνία ξπζκίδνπλ ηε ζπκβίσζή ηνπο, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην εηξελνδηθείν ηνπ 
ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, δελ κεηαβάιιεη ην επψλπκν ησλ κεξψλ, ιχλεηαη κε ζπκθσλία ησλ κεξψλ 
κε ηδησηηθφ έγγξαθν, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην εηξελνδηθείν ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο ή κε γάκν 
κεηαμχ ησλ κεξψλ. 
 
Γ. Δίλαη ε κε ηδησηηθφ έγγξαθν ζπκθσλία δχν εηεξφθπισλ πξνζψπσλ, κε ηελ νπνία ξπζκίδνπλ 
ηε ζπκβίσζή ηνπο, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην πξσηνδηθείν ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, δελ 
κεηαβάιιεη ην επψλπκν ησλ κεξψλ, ιχλεηαη κε ζπκθσλία ησλ κεξψλ κε ηδησηηθφ έγγξαθν, ε 
νπνία θαηαηίζεηαη ζην πξσηνδηθείν ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο ή κε γάκν κεηαμχ ησλ κεξψλ. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
17) ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ γάκνπ δηθαηνχηαη θαη πφηε δηαηξνθή ν/ε ζχδπγνο; 
 
Α. Αλ ν ζχδπγνο δηέθνςε ηελ έγγακε ζπκβίσζε γηα λα ζπδήζεη κφληκα κε θάπνηνλ άιιν ζε 
ειεχζεξε έλσζε δηθαηνχηαη δηαηξνθή ζε ρξήκα απφ ηνλ άιιν, εθφζνλ δελ κπνξεί  λα  δηαηξέθεη 
ηνλ  εαπηφ  ηνπ  απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ ή απφ εξγαζία θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία ηνπ, ηελ 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη ηηο ινηπέο  βηνηηθέο  ηνπ ζπλζήθεο.   

Β. Αλ ν ζχδπγνο δηέθνςε ηελ έγγακε ζπκβίσζε γηα εχινγε αηηία δηθαηνχηαη δηαηξνθή ζε ρξήκα 
απφ ηνλ άιιν, εθφζνλ δελ κπνξεί  λα  δηαηξέθεη ηνλ  εαπηφ  ηνπ  απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ ή απφ 
εξγαζία θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία ηνπ, ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη ηηο ινηπέο  βηνηηθέο  ηνπ 
ζπλζήθεο.   

Γ. Αλ ν ζχδπγνο δηέθνςε ηελ έγγακε ζπκβίσζε θαη κφλν αλ κέζα ην γάκν γελλήζεθαλ ηέθλα ηα 
νπνία δηακέλνπλ καδί ηνπ δηθαηνχηαη δηαηξνθή ζε ρξήκα απφ ηνλ άιιν, εθφζνλ δελ κπνξεί  λα  
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δηαηξέθεη ηνλ  εαπηφ  ηνπ  απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ ή απφ εξγαζία θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία ηνπ, 
ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη ηηο ινηπέο  βηνηηθέο  ηνπ ζπλζήθεο.   

(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
18) Δπηηξέπεηαη ε αλάθιεζε ηεο δσξεάο; 
 
Α. Ζ δσξεά αλαθαιείηαη αλ ν δσξενδφρνο θάλεθε κε βαξχ ηνπ παξάπησκα αράξηζηνο απέλαληη 
ζην δσξεηή. 
 
Β. Ζ δσξεά αλαθαιείηαη απφ ην δσξεηή ή ηνλ θιεξνλφκν ηνπ δσξεηή αλ ν δσξενδφρνο θάλεθε 
κε βαξχ ηνπ παξάπησκα αράξηζηνο απέλαληη ζην δσξεηή. 
 
Γ. Ζ δσξεά δελ αλαθαιείηαη. 
  
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
19) Πνηα ε επζχλε ηνπ πσιεηή απφ ηα λνκηθά ειαηηψκαηα ηεο πψιεζεο; 
 
Α. Ο πσιεηήο δελ επζχλεηαη γηα ηα λνκηθά ειαηηψκαηα ηνπ πσινχκελνπ αληηθεηκέλνπ. 
 
Β. Ο πσιεηήο επζχλεηαη γηα ηα λνκηθά ειαηηψκαηα ηνπ πσινχκελνπ αληηθεηκέλνπ, εθηφο αλ θαηά 
ην  ρξφλν  ηεο  πψιεζεο ν αγνξαζηήο ηα γλψξηδε, κε εμαίξεζε ηελ ππνζήθε ή ηελ 
πξνζεκείσζε ή ηελ θαηάζρεζε ή ην ελέρπξν πνπ  ππάξρεη. 
 
Γ. Ο πσιεηήο επζχλεηαη γηα ηα λνκηθά ειαηηψκαηα ηνπ πσινχκελνπ αληηθεηκέλνπ, αλεμάξηεηα 
απφ ηε γλψζε ή ηελ άγλνηα ηνπ αγνξαζηή. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
20) ε πεξίπησζε θαθήο ρξήζεο κηζζίνπ πέξαλ ηεο θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο ηη άιια 
δηθαηψκαηα έρεη ν εθκηζζσηήο έλαληη ηνπ κηζζσηή; 
 
Α. Ο εθκηζζσηήο έρεη δηθαίσκα κφλν λα θαηαγγείιεη ακέζσο ηε κίζζσζε, αλ ν κηζζσηήο, παξά 
ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ εθκηζζσηή, δελ κεηαρεηξίδεηαη ην κίζζην κε επηκέιεηα θαη φπσο 
ζπκθσλήζεθε. 
 
Β. Ο εθκηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ακέζσο ηε κίζζσζε θαη ζπγρξφλσο λα δεηήζεη 
απνδεκίσζε, αλ ν κηζζσηήο, παξά  ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ εθκηζζσηή, δελ κεηαρεηξίδεηαη ην κίζζην 
κε επηκέιεηα θαη φπσο ζπκθσλήζεθε. 
 
Γ. Ο εθκηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ακέζσο ηε κίζζσζε ή ελαιιαθηηθά λα δεηήζεη λα 
ηθαλνπνηεζεί γηα θζνξά μέλεο ηδηνθηεζίαο, αλ ν κηζζσηήο, παξά  ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ 
εθκηζζσηή, δελ κεηαρεηξίδεηαη ην κίζζην κε επηκέιεηα θαη φπσο ζπκθσλήζεθε. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
 

(ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 3) αριθμός διάταξης άρθρου του ΑΚ 

 
21) Καηάρξεζε δηθαηψκαηνο : Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απαγνξεχεηαη αλ  ππεξβαίλεη 
πξνθαλψο ηα φξηα πνπ επηβάιινπλ ε θαιή πίζηε ή ηα ρξεζηά ήζε ή ν θνηλσληθφο ή νηθνλνκηθφο 
ζθνπφο ηνπ δηθαηψκαηνο. 
 
(ΑΚ 281) 
 
22) Αδηθνπξαμίεο: Όπνηνο δεκηψζεη άιινλ παξάλνκα θαη ππαίηηα έρεη ππνρξέσζε  λα ηνλ 
απνδεκηψζεη. 
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(ΑΚ 914) 
 
23) Γηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα: Όπνηνο πξνζβάιιεηαη  παξάλνκα  ζηελ  πξνζσπηθφηεηά  
ηνπ  έρεη δηθαίσκα  λα  απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ.   
 
(ΑΚ 57) 
 
24) Αθπξφηεηα δηθαηνπξαμίαο ιφγσ κε ηήξεζεο ηχπνπ: Γηθαηνπξαμία γηα ηελ νπνία δελ 
ηεξήζεθε ν ηχπνο πνπ απαηηεί  ν  λφκνο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη ην αληίζεην, είλαη άθπξε. ε  
πεξίπησζε ακθηβνιίαο είλαη επίζεο άθπξε ε δηθαηνπξαμία, αλ δελ ηεξήζεθε ν ηχπνο πνπ είραλ 
θαζνξίζεη ηα κέξε.  
 
(ΑΚ 159) 
 
25) Αδηθαηνιφγεηνο πινπηηζκφο: Όπνηνο  έγηλε  πινπζηφηεξνο  ρσξίο  λφκηκε  αηηία   απφ   ηελ 
πεξηνπζία  ή  κε δεκία άιινπ έρεη ππνρξέσζε λα απνδψζεη ηελ σθέιεηα. Ζ ππνρξέσζε απηή 
γελληέηαη ηδίσο  ζε  πεξίπησζε  παξνρήο  αρξεψζηεηεο  ή παξνρήο  γηα  αηηία  πνπ  δελ  
επαθνινχζεζε ή έιεμε ή αηηία παξάλνκε ή αλήζηθε.  

(ΑΚ 904) 

26) Ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο: ε πεξίπησζε αδηθνπξαμίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
απνδεκίσζε γηα ηελ πεξηνπζηαθή δεκία, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηδηθάζεη εχινγε θαηά ηελ 
θξίζε  ηνπ  ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Απηφ ηζρχεη ηδίσο γηα εθείλνλ πνπ 
έπαζε πξνζβνιή  ηεο  πγείαο, ηεο ηηκήο ή ηεο αγλείαο ηνπ ή  ζηεξήζεθε ηελ ειεπζεξία ηνπ. ε 
πεξίπησζε ζαλάησζεο πξνζψπνπ ε ρξεκαηηθή απηή ηθαλνπνίεζε  κπνξεί  λα  επηδηθαζηεί  
ζηελ  νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο. 
 
(ΑΚ 932) 
 
27) Ννκηθά πξφζσπα: Έλσζε  πξνζψπσλ  γηα  ηελ  επηδίσμε  νξηζκέλνπ  ζθνπνχ, θαζψο 
επίζεο ζχλνιν πεξηνπζίαο πνπ έρεη ηαρζεί ζηελ  εμππεξέηεζε  νξηζκέλνπ ζθνπνχ, κπνξνχλ  
λα  απνθηήζνπλ  πξνζσπηθφηεηα  (λνκηθφ  πξφζσπν), αλ ηεξεζνχλ νη φξνη πνπ αλαγξάθεη ν 
λφκνο. 
 
(AK 61) 
 
28) Παξαγξαθή: Δθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, νη αμηψζεηο παξαγξάθνληαη  ζε είθνζη 
ρξφληα. 
 
(ΑΚ 249) 
 
29) Γσξεά: Ζ  παξνρή  ζε  θάπνηνλ ελφο πεξηνπζηαθνχ αληηθεηκέλνπ απνηειεί δσξεά, αλ γίλεηαη 
θαηά ηε ζπκθσλία ησλ κεξψλ ρσξίο αληάιιαγκα. 
 
(ΑΚ 496) 
 
30) Με ηε ζχκβαζε ηεο κίζζσζεο πξάγκαηνο ν εθκηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε ζην κηζζσηή ηε 
ρξήζε ηνπ πξάγκαηνο γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζε θαη ν κηζζσηήο λα θαηαβάιεη ην 
ζπκθσλεκέλν κίζζσκα. 

(ΑΚ 574) 

 

 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 
ΔΡΧΣΖΔΗ  
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(ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 1) σωστό-λάθος 

 
1) Ζ κέζε, έζησ θαη ππαίηηα, κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα γηα θαηαινγηζκφ πνπ απαηηείηαη, 
κε απνηέιεζκα λα επηβάιιεηαη πνηλή ειαηησκέλε (άξζξν 83). 
 
Λάζνο 
 
2) Αλ κία ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή κεηαηξαπεί ζε ρξεκαηηθή ή πξφζηηκν ή ζε παξνρή 
θνηλσθεινχο εξγαζίαο δηαηεξεί ηελ ίδηα κνξθή θαη κεηά ηε κεξηθή ή νιηθή απφηηζε ηεο πνηλήο 
ζηελ νπνία έρεη κεηαηξαπεί. 
 
σζηφ 
 
3) Τθίζηαηαη θινπή απφ ακέιεηα; 
 
Λάζνο 
 
4) Ζ εζηθή απηνπξγία κπνξεί λα ηειεζηεί εμ ακειείαο; 
 
Λάζνο 
 
5) Αλ θάπνηνο θαηαδηθαζηεί ζε δχν ρξφληα θπιάθηζε κε ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ην δηθαζηήξην κε 
ηελ απφθαζε ηνπ δηαηάζζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο γηα νξηζκέλν δηάζηεκα. 
 
σζηφ 
 
6) Ζ εμχβξηζε θαη ν βηαζκφο είλαη θαη‟ έγθιεζε δησθφκελα εγθιήκαηα. 
 
σζηφ 
 
7) Έγθιεζε: ν παζψλ δχλαηαη λα ππνβάιιεη έγθιεζε θαηά ελφο γηα πξάμε ηειεζζείζα απφ 
πεξηζζφηεξνπο απφ θνηλνχ ελαληίνλ ηνπ. 
 
Λάζνο 
 
8) Αλ έλαο θαηαδηθαζηεί ζηε Γεξκαλία ζε θπιάθηζε, ην ειιεληθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιιεη 
ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. 
 
σζηφ 
 
9) Αλ θάπνηνο θαηαδηθαζηεί ζε δηαθεθξηκέλε θινπή θαη ηνπ αλαγλσξηζηεί ειαθξπληηθφ, ζα ηνπ 
επηβιεζεί Κάζεηξμε έσο έμη εηψλ ή Φπιάθηζε  ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 
 
σζηφ 
 
10) Ζ δηάθξηζε ησλ εγθιεκάησλ ζε πηαίζκα, πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα γίλεηαη κε βάζε ηελ 
πνηλή πνπ επηζχξεηαη γηα ηελ ηέιεζή ηνπο. 
 
σζηφ 
 
 

(ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 2) πολλαπλής επιλογής 

 
11) Κάπνηνο ππξνβνιεί θάπνηνλ γηα λα ηνλ ζθνηψζεη θαη ηνλ ηξαπκαηίδεη ειαθξά ζην πφδη: ηη 
αδίθεκα είλαη;  
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Α. Απφπεηξα αλζξσπνθηνλίαο 
 
Β. σκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα 
 
Γ. Απξφζθνξε απεηιή 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
12) Σφπνο ηέιεζεο ησλ εγθιεκάησλ δηα ηνπ ηχπνπ. 
 
Α. Δθεί πνπ εθδίδεηαη ην έληππν. 
 
Β. Δθεί πνπ θπθινθνξεί ην έληππν. 
 
Γ. Δθεί πνπ εθδίδεηαη θαη πνπ θπθινθνξεί ην έληππν. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
13) Αλ απνβηψζεη θάπνηνο πνπ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε ρξεκαηηθή πνηλή ηη ζπκβαίλεη;  
 
Α. Ζ ρξεκαηηθή πνηλή εθηειείηαη ελαληίνλ ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ. 
 
Β. Ζ ρξεκαηηθή πνηλή κεηαηξέπεηαη ζε παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο ρσξίο ακνηβή ζε 
ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο κφλν εθφζνλ απνδεθηνχλ 
ηελ θιεξνλνκία. 
 
Γ. Με ην ζάλαην ηνπ  θαηαδηθαζκέλνπ δηαγξάθνληαη νη ρξεκαηηθέο  πνηλέο θαη ηα πξφζηηκα ιφγσ 
ηνπ πξνζσπνπαγνχο ραξαθηήξα ησλ πνηλψλ. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Γ) 
 
14) Ο Α θνλεχεη ηνλ Β θαη ηξαπκαηίδεη ηνλ παξαθείκελν Γ: ηη αδηθήκαηα έρνπκε ;  
 
Α. Αλζξσπνθηνλία κε πξφζεζε θαη απφπεηξα αλζξσπνθηνλίαο κε ελδερφκελν δφιν θαηά 
ζπξξνή. 
 
Β. Αλζξσπνθηνλία κε πξφζεζε θαη ζσκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα θαηά ζπξξνή. 
 
Γ. Αλζξσπνθηνλία κε πξφζεζε θαη ζσκαηηθή βιάβε κε ελδερφκελν δφιν θαηά ζπξξνή. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
15) ην θαη‟ εμαθνινχζεζε έγθιεκα πνηνο είλαη ν ηφπνο ηέιεζήο ηνπ; 
 
Α. Σφπνο ηέιεζεο ηεο πξάμεο ζεσξείηαη ν  ηφπνο  φπνπ ν ππαίηηνο δηέπξαμε νιηθά ή κεξηθά ηελ 
αμηφπνηλε ελέξγεηα ε παξάιεηςε. 
 
Β. Σφπνο ηέιεζεο ηεο πξάμεο είλαη ν ηφπνο φπνπ επήιζε ην αμηφπνηλν απνηέιεζκα. 
 
Γ. Σφπνο ηέιεζεο ηνπ φινπ εγθιήκαηνο είλαη ν ηφπνο ηέιεζεο θαζεκηάο απφ ηηο επηκέξνπο 
πξάμεηο. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
16) Πφηε είλαη θαθνχξγεκα ε ππεμαίξεζε; 
 
Α. Όηαλ ν ππαίηηνο ηδηνπνηείηαη  παξαλφκσο  μέλν  (νιηθά  ή  ελ κέξεη) θηλεηφ πξάγκα ζπλνιηθήο 
αμίαο άλσ ησλ εθαηφ είθνζη ρηιηάδσλ (120.000) επξψ. 
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Β. Όηαλ ν ππαίηηνο ηδηνπνηείηαη  παξαλφκσο  μέλν  (νιηθά  ή  ελ κέξεη) θηλεηφ πξάγκα ή ρξήκαηα 
αμίαο άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ. 
 
Γ. Όηαλ ν ππαίηηνο ηδηνπνηείηαη  παξαλφκσο  μέλν  (νιηθά  ή  ελ κέξεη) θηλεηφ πξάγκα ή ρξήκαηα 
ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ νγδφληα ρηιηάδσλ (80.000) επξψ. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
17) Αλ θάπνηνο ρηππήζεη κε γξνζηά ην κάηη θάπνηνπ άιινπ ηη αδίθεκα έρνπκε; 
 
Α. Απιή ζσκαηηθή βιάβε. 
 
Β. Δπηθίλδπλε ζσκαηηθή βιάβε. 
 
Γ. Βαξηά ζσκαηηθή βιάβε. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
18) Κάπνηνο κεηαθέξεη κε απηνθίλεην θάπνηνλ γηα λα θάλεη έλα αδίθεκα: ηη είδνπο ζπλέξγεηα 
έρνπκε; 
 
Α. Απιή ζπλέξγεηα. 
 
Β. Άκεζε ζπλέξγεηα. 
 
Γ. πλαπηνπξγία. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
19) Πφηε ν απιφο ζπλεξγφο κπνξεί λα ηηκσξεζεί κε ηελ πνηλή ηνπ απηνπξγνχ;  
 
Α. Όηαλ ν ζπλεξγφο παξέζρε  άκεζε ζπλδξνκή ζην δξάζηε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξάμεο  
θαη  ζηελ  εθηέιεζε ηεο θχξηαο πξάμεο. 
 
Β. Όηαλ ν ζπλεξγφο πξνθάιεζε  ζε  άιινλ  ηελ απφθαζε λα  ηειέζεη θάπνην  έγθιεκα,  κε  
κνλαδηθφ  ζθνπφ  λα  ηνλ  θαηαιάβεη  ελψ  απνπεηξάηαη  λα  ηειέζεη  ην  έγθιεκα. 
 
Γ. Όηαλ ν λφκνο, γηα λα είλαη κία πξάμε αμηφπνηλε, απαηηεί ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο ή ζρέζεηο θαη 
απηέο  ππάξρνπλ  κφλν ζηνλ απιφ ζπλεξγφ, ηφηε απηφο ηηκσξείηαη σο απηνπξγφο θαη ν δξάζηεο 
σο ζπλεξγφο. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Γ) 
 
20) Αλ ζηελ ηζφβηα θάζεηξμε γηα θαθνχξγεκα αλαγλσξηζηεί ειαθξπληηθφ, πνηα είλαη ηα φξηα ηεο 
πνηλήο;  
 
Α. Απφ 10 έσο 20 ρξφληα. 
 
Β. Απφ 5 έσο 20 ρξφληα. 
 
Γ. Απφ 5 έσο 10 ρξφληα. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 

(ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 3) αριθμός διάταξης του άρθρου του ΠΚ 
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21) Άκπλα- Γελ είλαη άδηθε ε πξάμε πνπ ηειείηαη ζε πεξίπησζε άκπλαο. Άκπλα  είλαη  ε  
αλαγθαία πξνζβνιή ηνπ επηηηζέκελνπ ζηελ νπνία πξνβαίλεη ην άηνκν, γηα λα ππεξαζπηζζεί ηνλ 
εαπηφ  ηνπ  ή  άιινλ απφ άδηθε θαη παξνχζα επίζεζε πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπο.  Σν  
αλαγθαίν  κέηξν  ηεο  άκπλαο  θξίλεηαη  απφ  ην  βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ηεο επίζεζεο, απφ ην 
είδνο ηεο βιάβεο  πνπ  απεηινχζε, απφ  ηνλ  ηξφπν  θαη  ηελ  έληαζε  ηεο  επίζεζεο  θαη  απφ  
ηηο ινηπέο πεξηζηάζεηο. 
 
(ΠΚ 22) 
 
22) Δπζχλε απφ ην απνηέιεζκα- ηηο   πεξηπηψζεηο  φπνπ  ν  λφκνο  νξίδεη  φηη  θάπνηα  πξάμε  
ηηκσξείηαη κε βαξχηεξε πνηλή φηαλ έρεη νξηζκέλν  απνηέιεζκα,  ε  πνηλή  απηή  επηβάιιεηαη  
κφλν  αλ  ην  απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζε  ακέιεηα ηνπ δξάζηε. 
 
(ΠΚ 29) 
 
23) Απάηε- Όπνηνο κε ζθνπφ λα απνθνκίζεη ν ίδηνο ή άιινο παξάλνκν  πεξηνπζηαθφ φθεινο 
βιάπηεη μέλε πεξηνπζία πείζνληαο θάπνηνλ ζε  πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή κε ηελ  ελ γλψζεη 
παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ ζαλ αιεζηλψλ ή ηελ αζέκηηε απφθξπςε ή παξαζηψπεζε  
αιεζηλψλ γεγνλφησλ ηηκσξείηαη κε  Φπιάθηζε  ηνπιάρηζηνλ  ηξηψλ  κελψλ θαη αλ ε δεκία πνπ  
πξνμελήζεθε είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε, κε Φπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.  
 
(ΠΚ 386) 
 
24) Λεζηεία- 1. Όπνηνο κε ζσκαηηθή  βία  ελαληίνλ  πξνζψπνπ  ή  κε  απεηιέο ελσκέλεο  κε 
επηθείκελν θίλδπλν ζψκαηνο ή δσήο, αθαηξεί απφ άιινλ μέλν (νιηθά ή ελ κέξεη) θηλεηφ πξάγκα ή 
ηνλ εμαλαγθάδεη λα ηνπ ην παξαδψζεη γηα λα ην ηδηνπνηεζεί παξαλφκσο, ηηκσξείηαη κε Κάζεηξμε.  
 
(ΠΚ 380) 
 
25) Παξάιεηςε ιχηξσζεο απφ θίλδπλν δσήο- Όπνηνο κε πξφζεζε παξαιείπεη λα ζψζεη άιιν 
απφ  θίλδπλν  δσήο  αλ  θαη κπνξεί λα ην πξάμεη ρσξίο θίλδπλν ηεο δηθήο ηνπ δσήο ή πγείαο,  
ηηκσξείηαη κε Φπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο. 
 
(ΠΚ 307) 
 
26) Έγθιεκα πνπ ηειείηαη κε παξάιεηςε-Όπνπ ν λφκνο γηα ηελ χπαξμε αμηφπνηλεο πξάμεο 
απαηηεί λα έρεη  επέιζεη  νξηζκέλν  απνηέιεζκα,  ε  κε  απνηξνπή  ηνπ ηηκσξείηαη φπσο ε 
πξφθιεζή ηνπ κε ελέξγεηα, αλ ν ππαίηηνο ηεο παξάιεηςεο είρε ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε λα 
παξεκπνδίζεη ηελ επέιεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 
 
(ΠΚ 15) 
 
27) Φπιάθηζε- Ζ  δηάξθεηα  ηεο  Φπιάθηζεο  δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε, νχηε  είλαη κηθξφηεξε 
απφ δέθα εκέξεο. 
 
(ΠΚ 53) 
 
28) πθνθαληηθή Γπζθήκεζε- Όπνηνο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν  ελψπηνλ  ηξίηνπ  ηζρπξίδεηαη  ή  
δηαδίδεη γηα θάπνηνλ άιινλ γεγνλφο ςεπδέο θαη ν ππαίηηνο  γλψξηδε  φηη  απηφ  είλαη  ςεπδέο  
ηηκσξείηαη  κε  Φπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 
 
(ΠΚ 363) 
 
29) Ζζηθφο απηνπξγφο – Όπνηνο κε  πξφζεζε  πξνθάιεζε  ζε  άιινλ  ηελ  απφθαζε  λα 
εθηειέζεη  ηελ  άδηθε πξάμε πνπ δηέπξαμε  ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηνπ απηνπξγνχ. 
 
(ΠΚ 46) 
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30) Αλαδξνκηθή ηζρχο ηνπ επηφηεξνπ λφκνπ- Αλ απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο έσο ηελ ακεηάθιεηε 
εθδίθαζή ηεο ίζρπζαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη λφκνη, εθαξκφδεηαη απηφο πνπ πεξηέρεη ηηο 
επκελέζηεξεο γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν δηαηάμεηο. 
 
(ΠΚ 2) 
 
 

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 
ΔΡΧΣΖΔΗ  
 

(ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 1) σωστό-λάθος 

 
1) Οη ΑΔ, νη ΔΠΔ θαη νη ΗΚΔ κπνξνχλ λα είλαη θαηά ηελ ίδξπζή ηνπο κνλνπξφζσπεο. 
 
σζηφ 
 
2) Μηα ΗΚΔ κπνξεί λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. 
 
Λάζνο 
 
3) Σν κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα θαηαβιεζεί κεξηθψο. 
 
σζηφ 
 
4) Ζ επαπεηινχκελε αδπλακία δελ είλαη αηηία (ή πξνυπφζεζε) γηα ηελ πηψρεπζε. 
 
Λάζνο 
 
5) Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαδηθαζία εμπγίαλζεο δεκνζηεχεηαη. 
 
σζηφ 
 
6) Ζ ΗΚΔ έρεη ππνρξέσζε απφ ηνλ λφκν λα δηαζέηεη ηζηνζειίδα. 
 
σζηφ 
 
7) Καηά ηε δηαδηθαζία ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔ, έλαο ζχκβνπινο δε 
κπνξεί λα αληηπξνζσπεπηεί απφ θάπνηνλ άιιν, δηφηη απαηηείηαη απηνπξφζσπε παξνπζία φισλ 
ησλ ζπκβνχισλ. 
 
Λάζνο 
 
8) Μηα ΔΠΔ κπνξεί λα δηνξίζεη θαη λα εθπξνζσπείηαη απφ 2 δηαρεηξηζηέο. 
 
σζηφ 
 
9) Μία ΔΠΔ, φπσο θαη κία ΑΔ, κπνξεί λα εθδψζεη νκνινγηαθφ δάλεην. 
 
Λάζνο 
 
10) Δπηηξέπεηαη λα δεηεζεί ηφθνο ζε επηηαγή. 
 
σζηφ 
 

 (ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 2) πολλαπλής επιλογής 
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11) Καηά ηε δηαδηθαζία ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, 
πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ; 
 
Α. Σνπιάρηζηνλ 2 κέιε ηνπ Γ. 
 
Β. Σνπιάρηζηνλ 3 κέιε ηνπ Γ. 
 
Γ. Αλ δελ  νξίδεηαη  θάηη  άιιν ζην θαηαζηαηηθφ, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε  απφιπηε 
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
12) Πνηα ε ζπλέπεηα ηεο ξήηξαο «νπρί εηο δηαηαγή» πάλσ ζην ζψκα ηεο επηηαγήο; 
 
Α. Μεηαβηβάδεηαη κφλν κε νπηζζνγξάθεζε. 
 
Β. Γε κεηαβηβάδεηαη κε νπηζζνγξάθεζε. 
 
Γ. Γε κεηαβηβάδεηαη κε νπηζζνγξάθεζε, αιιά κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί θαηά ηνλ ηχπνλ θαη κε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο εθρψξεζεο. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Γ) 
 
13) Ση νλνκάδνπκε ΓΟ θαη πφηε δελ δεζκεχνπλ; 
 
Α. Οδεγίεο πνπ δίλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζχζηαζε ζπλεηαηξηζκψλ (γεληθέο νδεγίεο ησλ 
ζπλεηαηξηζκψλ) δε δεζκεχνπλ ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, αλ θαηά ηε ζχζηαζε ηνπ 
ζπλεηαηξηζκνχ ηηο αγλννχζαλ αλππαηηίσο. 
 
Β. Όξνη πνπ έρνπλ δηαηππσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ γηα κειινληηθέο ζπκβάζεηο (γεληθνί φξνη ησλ 
ζπλαιιαγψλ), δελ δεζκεχνπλ ηνλ θαηαλαισηή, εάλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο 
αγλννχζε αλππαηηίσο. 
 
Γ. Οξηζκνί πνπ δίλνληαη γηα ηελ πεξηγξαθή αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο (γεληθνί νξηζκνί ζεκάησλ) 
δε δεζκεχνπλ, αλ δελ είλαη δεκνζηεπκέλνη εθηφο απφ ην ΓΔΜΖ θαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
14) Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή είλαη αλαηηηψδεο; 
 
Α. Ζ ελνρή απφ ζπλαιιαγκαηηθή είλαη αλαηηηψδεο, κε ηελ έλλνηα φηη ε αηηία, ε νπνία έδσζε 
αθνξκή ζηελ έθδνζε θαη απνδνρή ηεο, δελ απνηειεί πξνυπφζεζε ηνπ θχξνπο ηεο. 
 
Β. Σα εθ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ελαγφκελα πξφζσπα κπνξνχλ λα αληηηάμνπλ θαηά ηνπ θνκηζηή 
ηηο ελζηάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ εθδφηε ή ηνπο 
πξνεγνχκελνπο θνκηζηέο. 
 
Γ. Δάλ δελ εκθαληζηεί ε ζπλαιιαγκαηηθή πξνο πιεξσκή κέζα ζηελ νξηζκέλε πξνζεζκία, θάζε 
νθεηιέηεο δηθαηνχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ  αξκνδία Αξρή ην πνζφ απηήο. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
15) Ση κπνξεί λα απνηειέζεη ζήκα θαη πψο απηφ κεηαβηβάδεηαη ή παξαρσξείηαη ε άδεηά ηνπ; 
  
Α. ήκα κπνξεί λα απνηειέζεη ν,ηηδήπνηε  δηαθξίλεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο κηαο 
επηρείξεζεο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ιέμεηο, νλφκαηα, επσλπκίεο, ςεπδψλπκα, 
απεηθνλίζεηο, ζρέδηα, γξάκκαηα, αξηζκνί, ρξψκαηα, ήρνη θαη slogans. Μεηαβηβάδεηαη ή 
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παξαρσξείηαη ε άδεηα ρξήζεο ηνπ ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ θαη γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 
θαιππηφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 
 
Β. ήκα κπνξεί λα απνηειέζνπλ κφλν ιέμεηο, νλφκαηα, επσλπκίεο, ςεπδψλπκα, απεηθνλίζεηο 
θαη ζρέδηα, ηθαλά λα δηαθξίλνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο απφ εθείλα άιισλ 
επηρεηξήζεσλ. Μεηαβηβάδεηαη ή παξαρσξείηαη ε άδεηα ρξήζεο ηνπ ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ κφλν 
γηα ην ζχλνιν ησλ θαιππηφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 
 
Γ. ήκα κπνξεί λα απνηειέζνπλ κφλν απεηθνλίζεηο, ζρέδηα, ήρνη θαη slogans. Μεηαβηβάδεηαη ή 
παξαρσξείηαη ε άδεηα ρξήζεο ηνπ ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ γηα νξηζκέλν είδνο πξντφλησλ ή 
ππεξεζηψλ. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
16) Μπνξεί ν εηεξφξξπζκνο εηαίξνο λα ελεξγεί πξάμε αληαγσληζκνχ; 
 
Α. Ο εηεξφξξπζκνο εηαίξνο δελ κπνξεί λα ελεξγεί γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ 
ηξίηνπ πξάμεηο αληαγσληζκνχ, εθηφο αληίζεηεο πξφβιεςεο ζηελ εηαηξηθή ζχκβαζε. 
 
Β. Ο εηεξφξξπζκνο εηαίξνο κπνξεί λα ελεξγεί κφλν γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ πξάμεηο 
αληαγσληζκνχ. 
 
Γ. Ο εηεξφξξπζκνο εηαίξνο κπνξεί λα ελεξγεί κφλν γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ πξάμεηο 
αληαγσληζκνχ. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
17) Έλλνηα ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ- ν παξαβάηεο ζε ηη ππνρξεψλεηαη; 
 
Α. Αζέκηηνο αληαγσληζκφο είλαη φιεο νη ζπκθσλίεο θαη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο κεηαμχ 
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε λφζεπζε 
ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, κε ηνλ παξαβάηε λα ππνρξεψλεηαη ζε 
απνδεκίσζε. 
 
Β. Αζέκηηνο αληαγσληζκφο είλαη ε εθκεηάιιεπζε απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο 
δεζπφδνπζαο ζέζεο ζην ζχλνιν ή κέξνο ηεο αγνξάο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, κε ηνλ 
παξαβάηε λα ππνρξεψλεηαη ζε θαηαβνιή πξνζηίκνπ. 
 
Γ. Αζέκηηνο αληαγσληζκφο είλαη θάζε πξάμε ζηηο εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο ή γεσξγηθέο 
ζπλαιιαγέο πξνο ηνλ ζθνπφλ αληαγσληζκνχ γηλνκέλε πνπ αληίθεηηαη ζηα ρξεζηά ήζε, κε ηνλ 
παξαβάηε λα ππνρξεψλεηαη ζε παξάιεηςε θαη ζε αλφξζσζε ηεο πξνζγελνκέλεο δεκίαο.  
 
(ζσζηή απάληεζε: Γ) 
 
18) Ση είλαη ε δίγξακκε επηηαγή; 
 
Α. Δίλαη ε επηηαγή πνπ θέξεη δχν παξάιιειεο γξακκέο ζην κπξνζηηλφ ή πίζσ κέξνο ηεο. 
 
Β. Δίλαη ε επηηαγή πνπ θέξεη δχν παξάιιειεο γξακκέο ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο. 
 
Γ. Δίλαη ε επηηαγή πνπ θέξεη δχν παξάιιειεο γξακκέο ζην πίζσ κέξνο ηεο. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
19) Απφ πνηνλ επηβιέπεηαη ν ζχλδηθνο πηψρεπζεο; 
Α. Σνλ νθεηιέηε. 
 
Β. Σνλ πηζησηή κε έλλνκν ζπκθέξνλ. 
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Γ. Σνλ εηζεγεηή επί ηεο δηνίθεζεο ηεο πηψρεπζεο. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Γ) 
 
20) Πνην είλαη ην ειάρηζην θεθάιαην κηαο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη απφ ηη κπνξεί  
λα ζπλίζηαηαη; 
 
Α. Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δελ δχλαηαη λα είλαη θαηψηεξν ησλ δχν ρηιηάδσλ θαη ηεηξαθνζίσλ 
(2.400) επξψ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο, κε ην 
ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ηνπ πνζνχ απηνχ θαηαβεβιεκέλν ζε κεηξεηά. 
 
Β. Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εηαίξνπο ρσξίο 
πεξηνξηζκφ. 
 
Γ. Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δελ δχλαηαη λα είλαη θαηψηεξν ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ 
πεληαθνζίσλ (4.500) επξψ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο 
ζχκβαζεο, κε ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ηνπ πνζνχ απηνχ θαηαβεβιεκέλν ζε κεηξεηά. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
 

(ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 3) αριθμός διάταξης άρθρου του θεσμικού νόμου του 

Εμπορικού Δικαίου Ν.4072/2012 

 
21) Οκφξξπζκε είλαη ε εηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ επηδηψθεη εκπνξηθφ ζθνπφ θαη 
γηα ηα ρξέε ηεο νπνίαο επζχλνληαη παξάιιεια φινη νη εηαίξνη απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
 
(Ν.4072/12, άξζξν 249) 
 
22) Δηεξφξξπζκε εηαηξεία είλαη ε εηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ επηδηψθεη εκπνξηθφ 
ζθνπφ θαη γηα ηα ρξέε ηεο νπνίαο έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο εηαίξνπο επζχλεηαη πεξηνξηζκέλα 
(εηεξφξξπζκνο εηαίξνο), ελψ έλαο άιινο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο εηαίξνπο επζχλεηαη απεξηφξηζηα 
(νκφξξπζκνο εηαίξνο). 
 
(Ν.4072/12, άξζξν 271) 
 
23) Με ηε ζχκβαζε ηεο αθαλνχο εηαηξείαο ν έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο (εκθαλήο εηαίξνο) 
παξαρσξεί ζε άιινλ ή άιινπο εηαίξνπο (αθαλείο εηαίξνπο) δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα 
απνηειέζκαηα κηαο ή πεξηζζφηεξσλ εκπνξηθψλ πξάμεσλ ή εκπνξηθήο επηρείξεζεο, πνπ 
δηελεξγεί ζην φλνκα ηνπ, αιιά πξνο ην θνηλφ ζπκθέξνλ ησλ εηαίξσλ. 
 
(Ν.4072/12, άξζξν 285) 
 
24) Ζ θνηλνπξαμία είλαη εηαηξεία ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Δθφζνλ θαηαρσξηζζεί ζην 
Γ.Δ.ΜΖ. ή εκθαλίδεηαη πξνο ηα έμσ, απνθηά, σο έλσζε πξνζψπσλ, ηθαλφηεηα δηθαίνπ θαη 
πησρεπηηθή ηθαλφηεηα. 
 
(Ν.4072/12, άξζξν 293) 
 
25) Σν δηθαίσκα ζην ζήκα ή ζηελ αίηεζε θαηάζεζεο (δήισζε) κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί, ελ δσή 
ή αηηία ζαλάηνπ, γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ γηα ηα νπνία έρεη θαηαηεζεί 
ή θαηαρσξηζζεί, αλεμάξηεηα απφ ηε κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο. 
 
(Ν.4072/12, άξζξν 131) 
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26) Ζ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη είλαη εκπνξηθή, αθφκε θαη 
αλ ν ζθνπφο ηεο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε. 
 
(Ν.4072/12, άξζξν 43) 
 
27) Ο εηεξφξξπζκνο εηαίξνο δελ κπνξεί λα ελεξγεί γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ 
ηξίηνπ πξάμεηο πνπ αλάγνληαη ζην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο, εθηφο αληίζεηεο πξφβιεςεο ζηελ 
εηαηξηθή ζχκβαζε. 
 
(Ν.4072/12, άξζξν 276) 
 
28) Ζ δηάξθεηα ηεο ΗΚΔ είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη αλ δελ νξίδεηαη ν ρξφλνο ηεο δηάξθεηαο ζην 
θαηαζηαηηθφ, ε εηαηξεία δηαξθεί δψδεθα (12) έηε απφ ηε ζχζηαζε ηεο, ελψ κπνξεί λα παξαηαζεί 
κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. 
 
(Ν.4072/12, άξζξν 46) 
 
29) Ζ ζχζηαζε ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο γίλεηαη κε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην 
Γ.Δ.ΜΖ. 
 
(Ν.4072/12, άξζξν 52) 
 
30) Ζ νκφξξπζκε εηαηξεία ιχλεηαη: α) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηαξθείαο ηεο, β) κε απφθαζε 
ησλ εηαίξσλ, γ) κε ηελ θήξπμε ηεο ζε πηψρεπζε θαη δ) κε δηθαζηηθή απφθαζε χζηεξα απφ 
αίηεζε εηαίξνπ, εθφζνλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο. ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε κπνξεί λα 
πξνβιέπνληαη θαη άιινη ιφγνη ιχζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
(Ν.4072/12, άξζξν 259) 
 
 

 ΔΗΜΟΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 
ΔΡΧΣΖΔΗ  
 

(ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 1) σωστό-λάθος 

 
1) Πνιίηεο, ελεξγψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, γηα λα παξαιάβεη πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεη ε 
Γ.Ο.Τ, πξνζθνκίδεη εμνπζηνδφηεζε, ζηελ νπνία ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
εμνπζηνδνηνχληνο, βεβαηψζεθε απφ δηθεγφξν.  Ζ Γ.Ο.Τ. νθείιεη λα θάλεη απνδεθηή απηή ηελ 
εμνπζηνδφηεζε. 
 
Λάζνο 
 
2)  Έιιελαο πνιίηεο πξνζέξρεηαη ζε Σεισλείν γηα λα παξαιάβεη έγγξαθν πνπ ηνλ αθνξά, θαη, 
επηδεηθλχεη ζηνλ ππεχζπλν ππάιιειν ηνπ Σεισλείνπ ην αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ ηνπ θνξέα. Ο ππάιιεινο ηνπ Σεισλείνπ πξέπεη λα θάλεη δεθηφ ην αηνκηθφ 
βηβιηάξην πγείαο, σο κέζν απφδεημεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ 
(Έιιελα πνιίηε) γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. 
 
σζηφ 
 
3) Ζ ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε δηνηθεηηθψλ θαη ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, θαηά ηηο παξ. 1 
θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/99 ή γηα ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ 
πνιίηε είλαη ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο . 
 
Λάζνο 
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4) Οη δηνηθεηηθέο αξρέο, ηα ΚΔΠ, νη Γηθεγνξηθνί χιινγνη θαη νη πκβνιαηνγξάθνη εμαθνινπζνχλ 
λα επηθπξψλνπλ αληίγξαθα απφ ην πξσηφηππν ή απφ ην αθξηβέο αληίγξαθν ηεο δηνηθεηηθήο, 
πνπ ην εμέδσζε, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά ππνβάιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε 
θνξείο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14 {ι.ρ. 
πνιίηεο δεηά ηελ επηθχξσζε αληηγξάθνπ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα 
ην ππνβάιεη ζε  ζπκβνιαηνγξάθν}. 
 
σζηφ 
 
5) Ζ δηνηθεηηθή πξάμε είλαη θαηά θαλφλα έγγξαθε, κπνξεί φκσο ππφ πξνυπνζέζεηο λα είλαη θαη 
πξνθνξηθή ή δηαηππσκέλε κε εηδηθά ζχκβνια. 
 
σζηφ 
 
6) Ζ αίηεζε ζεξαπείαο απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε πιηθήο ή εζηθήο βιάβεο ησλ έλλνκσλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ δηνηθνπκέλνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε θαη 
επηηπγράλεηαη κε αθχξσζε ηεο πξάμεο  απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή εθείλεο πνπ εμέδσζε ηελ 
πξάμε. 
 
Λάζνο 
 
7) Ζ αίηεζε αλαηξέζεσο αζθείηαη φηαλ ην πνζφ ηεο δηαθνξάο ελψπηνλ ηνπ ηΔ είλαη 40.000 
επξψ θαη άλσ, εθηφο αλ πξνζβάιινληαη απνθάζεηο επί πξνζθπγψλ νπζίαο, γηα πεξηνδηθέο 
παξνρέο ή ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε ή ζε εθάπαμ παξνρή θαη ηνλ θαζνξηζκφ 
ηνπ χςνπο ηεο. 
 
σζηφ 
 
8) Κάζε Έιιελαο πνιίηεο κπνξεί λα είλαη δεκφηεο ζε  δχν πνιχ Γήκνπο ή Κνηλφηεηεο, ή ζε έλα 
Γήκν θαη κία Κνηλφηεηα, αξθεί νη Γήκνη ή νη Κνηλφηεηεο απηέο λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 
Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο. 
 
Λάζνο 
 
9) Σν ηέθλν γελλεκέλν κέζα ζε γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ πνπ είλαη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ φπνπ είλαη 
γξακκέλνο ν παηέξαο, αιιάδεη δεκνηηθφηεηα θαη παίξλεη απηή ηεο κεηέξαο ηνπ, κεηά ηελ 
ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε γηα επηκέιεηά ηνπ απφ ηε κεηέξα ηνπ, κεηά ην δηαδχγην ησλ 
γνληψλ ηνπ. 
 
σζηφ 
  
10)  ηα αηξεηά φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο επηβάιιεηαη ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο 
νξηζηηθήο αξγίαο απφ ηα θαζήθνληά ηνπο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο . 
 
Λάζνο 
 
 

 (ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 2) πολλαπλής επιλογής 

 
11) Πνηα είλαη ηα κέζα απφδεημεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ;  
 
Α. Σν δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ην δηαβαηήξην. 
 
Β. Σν δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ην δηαβαηήξην, ε άδεηα νδήγεζεο θαη ην αηνκηθφ βηβιηάξην 
πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. 
 
Γ. Σν δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ην δηαβαηήξην θαη ε άδεηα νδήγεζεο. 
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(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
12) Σν ηεθκήξην λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο: 
 
Α. Αλππφζηαηεο πξάμεηο  
 
Β. Παξάλνκεο πξάμεηο 
 
Γ. Αλαθιεηηθέο πξάμεηο 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α ) 
 
13) Ζ δηνηθεηηθή επνπηεία αζθείηαη:   
 
Α. Με δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηνπ επνπηεχνληνο νξγάλνπ. 
 
Β. Καηά ηεθκήξην, φπσο ν ηεξαξρηθφο έιεγρνο. 
  
Γ. Παξάλνκα, θαηά παξάβαζε ηνπ πληάγκαηνο. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
14) Ζ έιιεηςε αηηηνινγίαο ζηηο δπζκελείο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ζπληζηά: 
 
Α. Τπέξβαζε εμνπζίαο. 
 
Β. Παξάιεηςε νπζηψδνπο ηχπνπ. 
 
Γ. Παξάβαζε θαη‟ νπζίαλ δηάηαμεο λφκνπ. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Γ) 
 
15) Σν έλδηθν βνήζεκα κε ην νπνίν εηζάγεηαη κηα αθπξσηηθή δηαθνξά είλαη: 
 
Α. Ζ πξνζθπγή. 
 
Β. Ζ αίηεζε αθπξψζεσο. 
 
Γ. Ζ αίηεζε αλαηξέζεσο. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
16) Αξκφδην γηα ηελ αλάθιεζε δηνηθεηηθήο πξάμεσο είλαη: 
 
Α. Σν φξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε ή είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ηεο αλαθαινχκελεο πξάμεο. 
 
Β. Σν αλψηεξν ηεξαξρηθά φξγαλν απφ απηφ πνπ εμέδσζε ηελ αλαθαινχκελε πξάμε. 
 
Γ. Σν εηδηθψο ζπζηαζέλ απφ ηε Γηνίθεζε φξγαλν γηα ηελ αλάθιεζε. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
17) Όηαλ έλα ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Γηνίθεζεο ζπγθξνηείηαη απφ 5 ηαθηηθά κέιε θαη 4 
αλαπιεξσκαηηθά, γηα λα έρεη απαξηία ζα πξέπεη λα κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζή ηνπ ηνπιάρηζηνλ: 
 
Α. Σα 3 απφ ηα 5 ηαθηηθά κέιε. 
Β. Σα 4 κέιε είηε είλαη ηαθηηθά είηε αλαπιεξσκαηηθά. 
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Γ. Καη ηα 9 κέιε, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
18) Σν αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν, αλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, κπνξεί λα 
κεηαβηβάζεη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ κε:  
 
Α. Με αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε. 
 
Β. Με λφκν. 
 
Γ. Με θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Γ) 
 
19) ε πνηεο πεξηπηψζεηο, πνηνο θαη πψο κπνξεί λα ππνβάιεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή ελψπηνλ 
ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ; 
  
Α. Ο θνξνινγνχκελνο, εθφζνλ  επηδηψθεη ηελ απνκείσζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ πνπ έρεη 
θαηαινγηζζεί εηο βάξνο ηνπ, αζθεί ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή θαη πεηπραίλεη ηελ νξηζηηθή 
αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ 50% ηνπ ιεμηπξφζεζκνχ θαη απαηηεηνχ ζε βάξνο ηνπ πνζνχ. 
 
Β. Ο ππφρξενο, εθφζνλ ακθηζβεηεί πξάμεηο ζε βάξνο ηνπ απφ ηε Φνξνινγηθή Αξρή νθείιεη,  
πξηλ απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ ζηε Γηνηθεηηθή Γηθαηνζχλε, λα αζθήζεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε 
αίηεκα ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππφζεζήο ηνπ. 
 
Γ. Ο θάζε θνξνινγνχκελνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή αθχξσζε θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ 
πξάμεσλ ηεο Φνξνινγηθήο Αξρήο. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
20) Όπνηνο δηαπξάηηεη έγθιεκα θνξνδηαθπγήο ηνπ  Ν.4174/13 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ, αλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα ή ζηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνθξπβεί ππεξβαίλεη αλά θνξνινγηθφ ή δηαρεηξηζηηθφ έηνο:  
 
Α. Σηο 100.000 επξψ αλά είδνο θφξνπ.  
 
Β. Σηο 120.000 επξψ αλά είδνο θφξνπ.  
 
Γ. Σηο 73.000 επξψ αλά είδνο θφξνπ.  
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
 

(ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 3) αριθμός διάταξης άρθρου του υντάγματος 

 
21) Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο απφ ηα δηθαζηήξηα θαη κπνξεί λα 
αλαπηχμεη ζ΄ απηά ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηα δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληα ηνπ, φπσο λφκνο νξίδεη.  Σν 
δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηζρχεη θαη γηα θάζε δηνηθεηηθή 
ελέξγεηα ή κέηξν πνπ ιακβάλεηαη ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ή ζπκθεξφλησλ ηνπ. 
 
(άξζξν 20) 
 
22) Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλσλία ηεο 
Πιεξνθνξίαο. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά, 
θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο, αληαιιαγήο θαη δηάδνζεο ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. 
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(άξζξν 5Α) 
 
23) Οζν δηαξθεί ε βνπιεπηηθή πεξίνδνο ν βνπιεπηήο δελ δηψθεηαη νχηε ζπιιακβάλεηαη νχηε 
θπιαθίδεηαη νχηε κε άιιν ηξφπν πεξηνξίδεηαη ρσξίο άδεηα ηνπ ψκαηνο. Δπίζεο δελ δηψθεηαη γηα 
πνιηηηθά εγθιήκαηα βνπιεπηήο ηεο Βνπιήο πνπ δηαιχζεθε, απφ ηε δηάιπζε ηεο θαη έσο ηελ 
αλαθήξπμε ησλ βνπιεπηψλ ηεο λέαο Βνπιήο. 
 
(άξζξν 62) 
 
24) Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ε αξρή 
ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινχλ ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ Κξάηνπο. Όια ηα θξαηηθά φξγαλα 
ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπφδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπο. Σα 
δηθαηψκαηα απηά ηζρχνπλ θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ ζηηο νπνίεο πξνζηδηάδνπλ. Οη θάζε 
είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ θαηά ην χληαγκα λα επηβιεζνχλ ζηα δηθαηψκαηα απηά πξέπεη 
λα πξνβιέπνληαη είηε απεπζείαο απφ ην χληαγκα είηε απφ ην λφκν, εθφζνλ ππάξρεη επηθχιαμε 
ππέξ απηνχ θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 
 
(άξζξν 25) 
 
25) Καζέλαο έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε, ηδίσο κε 
ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, φπσο λφκνο νξίδεη. Ζ πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη απφ αλεμάξηεηε αξρή, πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί, 
φπσο λφκνο νξίδεη. 
 
(άξζξν 9Α) 
 
26) Οη Έιιελεο είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ, έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, είλαη 
δεθηνί ζε φιεο ηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο, εθηφο απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ εηζάγνληαη κε εηδηθνχο 
λφκνπο θαη ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο δηαθξίζεηο ζηα δεκφζηα βάξε, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο. 
 
(άξζξν 4) 
 
27) Καλέλαο θφξνο δελ επηβάιιεηαη νχηε εηζπξάηηεηαη ρσξίο ηππηθφ λφκν πνπ θαζνξίδεη ην 
ππνθείκελν ηεο θνξνινγίαο θαη ην εηζφδεκα, ην είδνο ηεο πεξηνπζίαο, ηηο δαπάλεο θαη ηηο 
ζπλαιιαγέο ή ηηο θαηεγνξίεο ηνπο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν θφξνο ,νχηε κπνξεί λα επηβιεζεί κε 
λφκν αλαδξνκηθήο ηζρχνο πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο ην πξνεγνχκελν εθείλνπ 
θαηά ην νπνίν επηβιήζεθε. 
 
(άξζξν 78) 
 
28) ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αλήθνπλ ηδίσο ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπ 
Κξάηνπο, θαζψο θαη ησλ ΟΣΑ, ν έιεγρνο ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο ζηηο νπνίεο 
αληηζπκβαιιφκελνο είλαη ην Γεκφζην ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ εμνκνηψλεηαη κε ην Γεκφζην 
, ε ζχληαμε θαη ε ππνβνιή έθζεζεο πξνο ηε Βνπιή γηα ηνλ απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ηνπ 
Κξάηνπο, θαζψο επίζεο θαη ε εθδίθαζε ππνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επζχλε ησλ 
δεκφζησλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ άιισλ ΝΠΓΓ γηα θάζε 
δεκία πνπ απφ δφιν ή ακέιεηα πξνθιήζεθε ζην Κξάηνο, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ή ζε άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 
 
(άξζξν 98) 
 
29) Ζ δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. Τπέξ 
ησλ ΟΣΑ ζπληξέρεη ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. Με λφκν 
κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζηνπο ΟΣΑ ε άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ 
Κξάηνπο. Κάζε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ θεληξηθά ή πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ Κξάηνπο 
πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζπλεπάγεηαη θαη ηε κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ. Νφκνο 
νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ είζπξαμε ηνπηθψλ εζφδσλ απεπζείαο απφ ηνπο 
νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
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(άξζξν 102) 
 
30) Μφλν ε Βνπιή έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα αζθεί δίσμε θαηά φζσλ δηαηεινχλ ή δηεηέιεζαλ κέιε 
ηεο Κπβέξλεζεο ή Τθππνπξγνί γηα πνηληθά αδηθήκαηα πνπ ηέιεζαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπο, φπσο λφκνο νξίδεη. Πξφηαζε άζθεζεο δίσμεο ππνβάιιεηαη απφ ηξηάληα 
ηνπιάρηζηνλ βνπιεπηέο. Ζ Βνπιή, κε απφθαζε ηεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 
ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ, ζπγθξνηεί εηδηθή θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα 
πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο. Σν πφξηζκα ηεο επηηξνπήο εηζάγεηαη ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ε 
νπνία απνθαζίδεη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ γηα ηελ 
άζθεζε ή κε δίσμεο.  
 
(άξζξν 86) 
  

 

 ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

 
ΔΡΧΣΖΔΗ  
 

(ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 1) σωστό-λάθος 

 
1) Γηθεγφξνο πξνζέξρεηαη ζε Γ.Ο.Τ. θαη ππνβάιιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε αληηγξάθσλ 
εγγξάθσλ, πνπ αθνξνχλ ζηνλ εληνιέα ηνπ (θπζηθφ πξφζσπν). ηελ αίηεζε αλαγξάθεη ηα 
ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ άκεζα ελδηαθεξνκέλνπ, δειαδή ηνπ εληνιέα ηνπ, ηα έγγξαθα θαη 
ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ηα δεηά θαη ηελ ππνγξάθεη ν ίδηνο, ζέηνληαο ηελ ζθξαγίδα ηνπ. Ο 
ππεχζπλνο ππάιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ. δεηά απφ ηνλ δηθεγφξν λα ηνπ πξνζθνκίζεη, καδί κε ηελ 
αίηεζε θαη λφκηκε γηα ηνλ ζθνπφ απηνεμνπζηνδφηεζε ή πιεξεμνχζην ηνπ εληνιέα ηνπ. 
 
Λάζνο 
 
2) Οη δηθεγφξνη κπνξνχλ λα βεβαηψλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εληνιέα ηνπο. 
 
σζηφ 
 
3) Πνιίηεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππφζεζήο ηνπ ζε Γ.Ο.Τ. πξνζθνκίδεη αιινδαπφ δεκφζην 
έγγξαθν, ην νπνίν θέξεη ζθξαγίδα apostille θαη ηελ κεηάθξαζε απηνχ, πνπ δηελεξγήζεθε απφ 
Έιιελα δηθεγφξν. Ζ Γ.Ο.Τ. πξέπεη λα θάλεη απνδεθηή ηελ κεηάθξαζε. 
 
σζηφ 
 
4) Ο δηθεγφξνο κπνξεί λα θέξεη παξάιιεια κε ηε δηθεγνξηθή ηδηφηεηα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
θιεξηθνχ ή κνλαρνχ. 
 
Λάζνο 
 
5) Πηπρηνχρνο λνκηθήο ζρνιήο θαζπζηέξεζε λα θάλεη αίηεζε εγγξαθήο ζε Γηθεγνξηθφ χιινγν 
επί 6 θαη πιένλ έηε απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπ, επεηδή ήηαλ αλαπνθάζηζηνο γηα ην αλ ζα 
δψζεη εμεηάζεηο γηα ην δηθαζηηθφ ζψκα ή φρη. Παξφια απηά, ν Γ ζηνλ νπνίν απεπζχλζεθε, ηνλ 
ελέγξαςε ακέζσο σο φθεηιε κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 
 
Λάζνο 
 
6) Ο δηθεγφξνο, αθφκα θη φηαλ είλαη δηνξηζκέλνο ζην Πξσηνδηθείν, έρεη ην δηθαίσκα λα 
παξίζηαηαη ζε νπνηαδήπνηε πξναλαθξηηηθή ή αλαθξηηηθή αξρή, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε 
πνηληθφ δηθαζηήξην πξψηνπ ή δεπηέξνπ βαζκνχ ή θαη ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 
 
σζηφ 
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7) Ο δηθεγφξνο νθείιεη λα θαηαζέζεη γηα φζα ηνπ έρεη εκπηζηεπζεί ν εληνιέαο ηνπ, αλεμάξηεηα αλ 
ζην κεηαμχ έρεη ιπζεί ε εληνιή, φηαλ ν δηθεγφξνο θαιείηαη γηα θαηάζεζε κε απφθαζε 
δηθαζηεξίνπ ή δηάηαμε εηζαγγειέα ή θιήζε αλαθξηηή ή πξναλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ . 
 
Λάζνο 
 
8) Δπηηξέπεηαη ε δεκνζίεπζε επαγγεικαηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ζε επαγγεικαηηθή ηζηνζειίδα, κε 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη αλαθνξά ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο δηθεγφξνπ ή Γηθεγνξηθήο 
Δηαηξείαο,  ππφ ηελ πξνυπφζεζε γλσζηνπνίεζεο ηεο δεκηνπξγίαο  ή θαη δηαηήξεζεο ηεο 
ηζηνζειίδαο κε ηελ εηήζηα δήισζε.  
 
σζηφ 
 
9) Ο δηθεγφξνο γηα ηηο παξερφκελεο κε έκκηζζε εληνιή ππεξεζίεο ηνπ ακείβεηαη κε πάγηεο 
κεληαίεο απνδνρέο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, ζηνλ 
νπνίν αλήθεη. 
 
Λάζνο 
 
10) Γηθεγφξνο δήηεζε απφ πειάηε λα ακεηθζεί γηα ηηο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο πνπ είραλ ζηα 
πιαίζηα ηεο ππφζεζεο αλάινγα κε ηελ σξηαία απαζρφιεζή ηνπ.  Ο πειάηεο δηθαηνχηαη λα 
αξλεζεί λα ηνπ θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο ακνηβήο, γηαηί ν δηθεγφξνο ζηελ πξψηε ηνπο ζπλάληεζε 
δελ ηνπ δηεπθξίληζε φηη ε ακνηβή ηνπ κε ρξνλνρξέσζε αθνξνχζε θαη ηηο ηειεθσληθέο 
επηθνηλσλίεο ηνπο θη φρη κφλν ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο. 
 
Λάζνο 
 
 

 (ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 2) πολλαπλής επιλογής 

 
11) Ζ ειάρηζηε λφκηκε ακνηβή γηα ηε ζχληαμε θχξηαο αγσγήο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο:   
 
Α. ε 2% φηαλ ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αγσγήο αλέξρεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ. 
 
Β. ε 5% φηαλ ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αγσγήο αλέξρεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ. 
 
Γ. Γελ ππάξρεη ειάρηζηε λφκηκε ακνηβή. 
 
(ζσζηή απάληεζε:  Γ) 
 
12) Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ 
Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ δηεμάγνληαη: 
 
Α. Σνλ Ηαλνπάξην θάζε 5 ρξφληα. 
 
Β. Σν Ννέκβξην θάζε 4 ρξφληα. 
 
Γ.  Σν Φεβξνπάξην θάζε 3 ρξφληα. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
13) Σν Δξγνιαβηθφ δίθεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν  εθρσξείηαη ή κεηαβηβάδεηαη ζηνλ πιεξεμνχζην 
δηθεγφξν κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο ή ηεο εξγαζίαο, σο ακνηβή δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη:  
 
Α. Σν 20% ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο γηα έλα δηθεγφξν ή ην 30% γηα πεξηζζφηεξνπο 
δηθεγφξνπο. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                        σηήξηνο νπθιάθνο 

Γηαδηθηπαθφ χζηεκα Δθκάζεζεο Θεζκηθνχ Διιεληθνχ Γηθαίνπ Με Δλζσκαησκέλν Δξγαιείν πγγξαθήο                   131 

 
Β. Σν 12% ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο γηα έλα δηθεγφξν ή ην 15% γηα πεξηζζφηεξνπο 
δηθεγφξνπο. 
 
Γ. Σν 10% ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο γηα έλα δηθεγφξν ή ην 20% γηα πεξηζζφηεξνπο 
δηθεγφξνπο. 
 
(ζσζηή απάληεζε:  Α) 
 
14) Ο δηθεγφξνο επηηξέπεηαη θαη‟ εμαίξεζε λα παξέρεη δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ρσξίο 
νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα:  
 
Α. ηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ ηεο λνκηθήο βνήζεηαο ζε εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ. 
 
Β. ην ζχδπγν ή ζε ζπγγελή κέρξη ηνπ 3νπ βαζκνχ, θαζψο θαη ζε δηθεγφξν, εθφζνλ πξφθεηηαη 
γηα πξνζσπηθή ηνπο ππφζεζε. 
 
Γ. Γελ επηηξέπεηαη πνηέ ζην δηθεγφξν λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ρσξίο νηθνλνκηθφ 
αληάιιαγκα. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Β) 
 
15) Πνηεο απφ ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο γηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα δηθεγφξσλ κπνξνχλ λα 
επηβιεζνχλ ζσξεπηηθά:  
 
Α. Ζ πξνζσξηλή παχζε απφ ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα έσο δχν (2) ρξφληα κε ην πξφζηηκν απφ 
500 κέρξη 20.000 επξψ.  
        
Β. Ζ νξηζηηθή παχζε απφ ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα κε ην πξφζηηκν απφ 500 κέρξη 20.000 
επξψ. 
 
Γ. Ζ επίπιεμε κε ην πξφζηηκν απφ 500 κέρξη 20.000 επξψ. 
(ζσζηή απάληεζε: Γ) 
 
16) ηηο εθινγέο ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηη πνζνζηφ πξέπεη λα ιάβεη θαηαξρήλ έλαο 
ππνςήθηνο Πξφεδξνο πξνθεηκέλνπ λα ληθήζεη;  
 
Α. Σν 50% ζπλ έλα ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. 
  
Β. Σν 51%  ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. 
  
Γ. Σελ πιεηνςεθία ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
17) ην δηθεγφξν, βάζεη ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, δελ απαγνξεχεηαη: 
 
Α. Να επηζθέπηεηαη ζε αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα θαη ζηηο θπιαθέο πξφζσπα πνπ δελ ηνλ 
πξνζθάιεζαλ.  
 
Β. Να δεκνζηεχεη ζηηο εθεκεξίδεο ή ζηα πεξηνδηθά θιπ. αγγειίεο ή λα γλσζηνπνηεί ζε δηάθνξα 
πξφζσπα κε επηζηνιέο, φηη αλαιακβάλεη Γηθαζηηθέο ή άιιεο ππνζέζεηο. 
 
Γ. Να έρεη αλαξηεκέλε πηλαθίδα κε ην φλνκά ηνπ θαη ηελ ηδηφηεηά ηνπ ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ θαη 
ζηε ζχξα ηνπ Γξαθείνπ ηνπ. 
 
(ζσζηή απάληεζε: Γ) 
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18) Ο Γηθεγφξνο γηα  λ ' αλαιάβεη ππφζεζε γηα ηελ νπνία ν εληνιέαο ή νη εληνιείο ηνπ έρνπλ 
πξσηχηεξα απαζρνιήζεη  θη άιινλ Γηθεγφξν πξέπεη:  
 
Α. Να ζπλεξγαζηεί κε ηνλ πξνεγνχκελν δηθεγφξν, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ηαρχηεξε έθβαζε ηεο 
ππφζεζεο. 
 
Β. Να βεβαησζεί φηη ν πξνεγνχκελνο ζπλάδειθφο ηνπ έρεη ιάβεη ηελ ακνηβή θαη ηα έμνδά ηνπ 
απφ ηνλ εληνιέα ηνπ ή ηνπο εληνιείο ηνπ 
 
Γ. Αλαιακβάλεη ρσξίο θαλέλα πξναπαηηνχκελν ηελ ππφζεζε. 
 
(ζσζηή απάληεζε:  Β) 
 
19) Πνηα δενληνινγηθή ππνρξέσζε έρεη ν δηθεγφξνο σο πξνο ηνλ αληίδηθν ζπλάδειθφ ηνπ πξηλ 
ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην θαη ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο; 
 
Α. Όηαλ ν αληίδηθνο ζπλάδειθνο δεηεί αλαβνιή ηεο ζπδεηήζεσο γηα εχινγε αηηία, ν Γηθεγφξνο 
έρεη δενληνινγηθή ππνρξέσζε λα ζπλαηλέζεη ζηελ αλαβνιή αθφκα θη αλ πξφθεηηαη λα δεκησζεί ν 
εληνιέαο ηνπ απφ ηελ αλαβνιή απηή. 
  
Β. Οθείιεη γηα δενληνινγηθνχο ιφγνπο λ' αλαθνηλψζεη έγθαηξα ζηνλ αληίδηθν ζπλάδειθφ ηνπ ηηο 
πξνηάζεηο ηνπ, θαζψο θαη φια ηα έγγξαθα πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηε ζπδήηεζε 
ηεο ππνζέζεσο ζην Γηθαζηήξην. 
 
Γ. Ο ζπλήγνξνο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ππνρξεψλεηαη δενληνινγηθά ζηηο πνηληθέο ππνζέζεηο λα 
πξνβαίλεη ζε πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε ησλ εγγξάθσλ ζηνλ αληίδηθν ζπλήγνξν ηεο πνιηηηθήο 
αγσγήο θαη αληίζηξνθα. 
 
(ζσζηή απάληεζε:  Β) 
 
20) Ζ Οινκέιεηα ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ Διιάδνο  απνηειεί ην αλψηαην 
αληηπξνζσπεπηηθφ φξγαλν ησλ δηθεγφξσλ ηεο ρψξαο, ην νπνίν:  
 
Α. Γίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηα φξγαλα ησλ Γηθεγνξηθψλ 
πιιφγσλ ηεο ρψξαο, θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ηελ πξαγκάησζε ησλ 
ζθνπψλ ηνπο. 
 
Β. Απνθαζίδεη απεπζείαο σο ηεξαξρηθά αλψηεξν φξγαλν  παξαθάκπηνληαο ηα φξγαλα ησλ 
Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ. 
 
Γ. Δγθξίλεη σο πξναπαηηνχκελν ηνπ θχξνπο ηνπο , ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ησλ 
Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο ρψξαο.  
 
(ζσζηή απάληεζε: Α) 
 
 

(ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΤΚΟΛΙΑ 3) αριθμός διάταξης άρθρου του Κώδικα Δικηγόρων: 

 
21) Ο δηθεγφξνο νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ερεκχζεηα γηα φζα ηνπ εκπηζηεχεηαη ν εληνιέαο ηνπ 
θαηά ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο εληνιήο ή πιεξνθνξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξηζκνχ 
ηεο. 
 
(άξζξν 38) 
22)  Οη Γηθεγνξηθνί χιινγνη κπνξνχλ λα ηδξχνπλ ππεξεζίεο ή θέληξα δηακεζνιάβεζεο ζηα 
νπνία εθηφο ησλ άιισλ είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα δηακεζνιαβήζεσλ, σο ελαιιαθηηθή κνξθή 
επίιπζεο δηαθνξψλ, ηφζν πξνο ηνπο δηθεγφξνπο, φζν θαη πξνο ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. 
 
(άξζξν 130) 
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23) Ο αζθνχκελνο δηθεγφξνο κπνξεί λα ζπκπαξίζηαηαη θαη λα ζπλππνγξάθεη ηηο πξνηάζεηο, 
ζεκεηψκαηα θαη ππνκλήκαηα κε ηνλ δηθεγφξν, ζηνλ νπνίν αζθείηαη, ζε φια ηα δηθαζηήξηα ηνπ 
πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. 
(άξζξν 12) 
 
24) ε πεξίπησζε πνπ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν αληηπνηείηαη ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ 
ιεηηνπξγήκαηνο κε ηνλ νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ν νηθείνο Γηθεγνξηθφο χιινγνο κπνξεί λα δεηήζεη 
ηε ζθξάγηζε ηνπ γξαθείνπ ή ηνπ θαηαζηήκαηνο, φπνπ αζθνχληαη νη παξάλνκεο ελέξγεηεο . 
 
(άξζξν 9) 
 
25) Ο δηθεγφξνο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ππνζέζεσλ, πνπ δηεμάγνληαη απφ 
ηνλ ίδην, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αληίδηθν ηνπ πιήξε ακνηβή. 
 
(άξζξν 81) 
 
26) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνςήθησλ δηθεγφξσλ έρεη ν αζθνχκελνο δηθεγφξνο 
πνπ ζπκπιήξσζε ην λφκηκν ρξφλν άζθεζεο, ν νπνίνο ππνβάιιεη αίηεζε  κε ην αλαινγνχλ 
παξάβνιν ππέξ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη ν νπνίνο  εμεηάδεηαη ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο 
εθεηεηαθήο επηηξνπήο. 
 
(άξζξν 18) 
 
27) Ο έκκηζζνο δηθεγφξνο πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά λνκηθέο ππεξεζίεο, σο λνκηθφο ζχκβνπινο 
ή σο δηθεγφξνο, ζε ζπγθεθξηκέλν εληνιέα, ζηαζεξά θαη κφληκα, ακεηβφκελνο απνθιεηζηηθά κε 
πάγηα πεξηνδηθή ακνηβή. Ο ίδηνο δηθεγφξνο κπνξεί επίζεο λα αλαιακβάλεη ππνζέζεηο απφ 
νπνηνλδήπνηε άιινλ, ακεηβφκελνο είηε αλά ππφζεζε είηε κε άιινλ ηξφπν. 
 
(άξζξν 42) 
 
28) Ζ ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ γηα ηελ έξεπλα ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ, ππνζεθψλ ή θαηαζρέζεσλ, 
γηα ηε δηαθξίβσζε αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηξίηνπ θαη ησλ βαξψλ απηήο, νξίδεηαη ζε σξηαία βάζε, 
αλάινγα κε ην ρξφλν παξνρήο εξγαζίαο, 
 
(άξζξν 73) 
 
29) Ο δηθεγφξνο εθνδηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ ην Γηθεγνξηθφ χιινγν ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο 
κε εηδηθή ηαπηφηεηα, πνπ θέξεη ην φλνκα, επψλπκν θαη παηξψλπκν ηνπ δηθεγφξνπ, ηνλ αξηζκφ 
κεηξψνπ ηνπ θαη ηελ θσηνγξαθία ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ.  
 
(άξζξν 29) 
 
30) Οη Γηθεγνξηθνί χιινγνη είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζσκαηεηαθήο κνξθήο, κε 
δηθή ηνπο πεξηνπζία, νηθνλνκηθή, δηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή απηνλνκία θαη απηνηέιεηα, πνπ 
δηνηθνχληαη απφ αηξεηά Γηνηθεηηθά πκβνχιηα.   
 
(άξζξν 89) 
 

 


