
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΔ 0003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY295/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

1 Εισαγωγή στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς. Διάκριση από άλλους κλάδους του δικαίου  

2 Έννοια της αγοράς και είδη αγορών –  χρηματοπιστωτικά μέσα 

3. Βασικοί φορείς της αγοράς. ΧΑ / επενδυτές / ΕΚ 

4. Οι φορείς παροχής επενδυτικών υπηρεσιών  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 
Στο τέλος των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν το θεσμικό 
πλαίσιο της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος δίκαιο 
κεφαλαιαγοράς έχει ως σκοπό:  
 

 Να καταστήσει σαφείς τις υφιστάμενες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίου μιας επιχείρησης  

 Να καταστήσει σαφή τη διάκριση των αγορών (πρωτογενών και δευτερογενών) και των τόπων εκτέλεσης εντολών  

 Να παράσχει γνώσεις σχετικά με τις συναλλαγές που καταρτίζονται στις αγορές 

 Να καταστήσει σαφείς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να χρηματοδοτηθούν 

μέσω κεφαλαιαγορών  

 Να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη δράση των χρηματοοικονομικών και πληροφοριακών διαμεσολαβητών 

 Να  παράσχει γνώσεις για  το σχεδιασμό μιας ορθής απόφασης χρηματοδότησης 

 Να παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των διδασκομένων 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λήψη αποφάσεων  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
 



5. Οι επενδυτικές υπηρεσίες. Έννοια και διακρίσεις 

6. Η σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας 

7. Το δίκαιο των εισηγμένων εταιρειών 

8. Συναλλαγές στην αγορά / Δημόσιες προτάσεις 

9. Η προστασία της αγοράς /  Το δίκαιο των προνομιακών  πληροφοριών 

10. Η προστασία της αγοράς /  Η χειραγώγηση της αγοράς. 

11. Συλλογική διαχείριση επενδύσεων  

12. Πρακτικά θέματα  

13. Επαναληπτικό μάθημα 

 
Αν και οι διδακτικές ώρες που θα αφιερωθούν για την κάλυψη της κάθε μιας από τις παραπάνω θεματικές 
ενότητες θα επιδιωχθεί να είναι κατά το δυνατόν ισομερώς κατανεμημένες, είναι κατανοητό ότι τούτο εξαρτάται 
από το περιεχόμενο της κάθε ενότητας, το ενδιαφέρον των φοιτητών/τριών και την συζήτηση που θα λάβει χώρα 
κατά την διδασκαλία.  

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Κατά περίπτωση 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Μη καθοδηγούμενη μελέτη  86 
Συγγραφή εργασίας (προαιρετικά)  
  
  
  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
 

 
Η αξιολόγηση γίνεται στα Ελληνικά και βασίζεται σε ερωτήσεις  σύντομης 
απάντησης.  Η εξέταση είναι προφορική.  
 
Η εκπόνηση εργασίας συνεκτιμάται.  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Αυγητίδης, Δ., Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, 2019,  

Καραγκουνίδης, A., Προστασία του επενδυτή, 2007,  

Τουντόπουλος, Β., Δίκαιο κεφαλαιαγοράς, 2015.  

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

ΔΕΕ, ΕπισκΕΔ, ΧρΙΔ, ECFR, CMLJ 

 
 

 



 
 

 

 

 

 


