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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ AF503 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΗΜΑΤΙΣΤΗΙΟ & ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξεισ 3 5 

ΤΝΟΛΟ 3 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (Στθν Αγγλικι γλϊςςα) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελζσματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπός 
 
θ κατανόθςθ τθσ λειτουργία του Χρθματιςτθρίου και των επενδυτικϊν προϊόντων/εργαλείων  που 
διαπραγματεφονται ςτθν χρθματιςτθριακι αγορά. 

 
Εκπαιδευτικοί τόχοι 
 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα μποροφν να: 
• Να αντιλθφκοφν τθ λειτουργία του Χρθματιςτθρίου και ιδιαίτερα του Χρθματιςτθρίου 



 

 

 

 

Αξιϊν Ακθνϊν 
• Να γνωρίςουν όλα τα χρθματιςτθριακά επενδυτικά προϊόντα, τον τρόπο λειτουργία τουσ 

και τουσ επενδυτικοφσ κινδφνουσ. 
• Να αρχίςουν να λειτουργοφν ωσ επενδυτζσ 

• Να λειτουργιςουν  ςε ζνα εικονικό περιβάλλον Χρθματιςτθρίου και ςτθ ςυνζχεια ωσ 
μελλοντικοί επενδυτζσ 

• Να ςυμμετζχουν ενεργά ςτο Χ.Α.Α. και Χ.Ρ.Α. 

 
Ικανότητες 
 
Οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ αναμζνεται ότι κα αποκτιςουν το απαραίτθτο γνωςτικό υπόβακρο για το 

χρθματιςτιριο και για τα χρθματιςτθριακά- χρθματοοικονομικά προϊόντα. Οι βαςικζσ ικανότθτεσ 
που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ/ φοιτιτριεσ είναι ιδίωσ: 

• Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

• Λιψθ αποφάςεων 
• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
• Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν: Οι φοιτθτζσ/ φοιτιτριεσ κα λάβουν εξειδικευμζνεσ 

πλθροφορίεσ για πθγζσ πλθροφοριϊν που κα χρθςιμοποιιςουν κατά τθν ανάλυςθ και τθν 

εκπόνθςθ τθσ ερευνθτικισ ομαδικισ εργαςίασ. 

 Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ: Οι φοιτθτζσ καλοφνται να ενθμερϊνονται για  τισ 

τελευταίεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο του Διεκνόυσ Εμπορίου και των ςυναλλαγϊν μζςα από τθν 

επικαιρότθτα και να τισ παρουςιάηουν προφορικά ςτα μακιματα. 

 Αυτόνομθ εργαςία: Οι φοιτθτζσ καλοφνται να εκπονιςουν είτε μια ατομικι εργαςία ι μια 

ομαδικι με αντικείμενο ζνα από τα κζματα που κα δοκοφν από τον κακθγθτι.  

 Ομαδικι εργαςία: Οι φοιτθτζσ καλοφνται να εκπονιςουν μια ομαδικι ι ατομικι 

ερευνθτικι εργαςία. 

 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ: Κατά τθ διάρκεια 

παρουςίαςθσ των ατομικϊν και ομαδικϊν εργαςιϊν οι φοιτθτζσ αναπτφςςουν τθν 

ικανότθτα τθσ επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω των ερωτιςεων και τθσ ςυηιτθςθσ των εργαςιϊν 

τουσ. 

 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Οι παραδόςεισ επικεντρϊνονται ςτθσ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: 

1. Ειςαγωγι- Βαςικζσ οικονομικζσ ζννοιεσ- Επενδφςεισ- Χρθματιςτθριακι Αγορά 

2. Ομόλογα – Κρατικά Χρεόγραφα 

3. Μετοχζσ 

4. Χρθματιςτθριακι Αγορά και δομι του Χ.Α.Α. 

5. Λειτουργία του Χρθματιςτθρίου 

6. Εποπτεία του χρθματιςτθρίου, Ζλεγχοσ των χρθματιςτθριακϊν ςυναλλαγϊν  

7. Πργανα Διοίκθςθσ και Εποπτείασ 

8. Ρροχποκζςεισ ειςαγωγισ τίτλων  

9. Χρθματιςτθριακοί Κλάδοι και Ειςθγμζνεσ Εταιρείεσ  

10. Διεκνι Αγορά Χριματοσ- Ξζνα Χρθματιςτιρια 

11. Αμοιβαία Κεφάλαια- ETF ‘S 

12. Ραράγωγα 

13. Ρροκεςμιακά ςυμβόλαια για εμπορεφματα- Ρροκεςμιακά ςυμβόλαια για κινθτζσ αξίεσ 

14. Βit-coins, Κρυπτονομίςματα 

15. Επζνδυςθ ςε ξζνα νομίςματα-Forex 

 

 
  



(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ 
διδαςκαλία του μακιματοσ: ΝΑΙ.  
Χριςθ Η/Υ, διαδικτφου και προβολζα.  
Ρροβολι διαφανειϊν (power point) με τα απαραίτθτα 

ςτοιχεία τθσ διδακτζασ φλθσ, χριςθ διαδικτφου για 
προβολι πολυμζςων ςχετικϊν με τθν διδακτζα φλθ. 
Χριςθ ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ :Μζςω τθσ 

πλατφόρμασ eclass. 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ από ζδρασ για το 

κεωρθτικό τμιμα του 
μακιματοσ, 
επικουροφμενθ από 
παρουςιάςεισ ςε 

θλεκτρονικι μορφι 

50 

Ρρακτικζσ Αςκιςεισ, 
μελζτεσ περιπτϊςεων 
μζςα ςτθν αίκουςα 

30 

Αυτοτελισ Μελζτθ 45 

φνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

1. Εξζταςθ γραπτι ςτο τζλοσ του εξαμινου. 

2. Γραπτι πρόοδοσ ςτο μζςο του εξαμινου ι κουίη 

κατανόθςθσ ανά μάκθμα 

3. Εκελοντικι γραπτι εργαςία ι/και προφορικι 

παρουςίαςθ για επιπλζον μονάδεσ. 

4. Ομαδικζσ εργαςίεσ 

5. Διαςφάλιςθ διαφάνειασ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 

επίδοςθσ των φοιτθτϊν: Οι φοιτθτζσ μποροφν να 

δουν το γραπτό τουσ ανά πάςα ςτιγμι και να 

ςυηθτιςουν με τουσ διδάςκοντεσ για τον τρόπο 

αξιολόγθςθ τουσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Ειςαγωγι ςτθ Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ, Βαςίλειοσ Ρολυμζνθ  

 Αγορζσ και προϊόντα παραγϊγων, Μυλωνάσ Νικόλαοσ Θ.  

 Χρθματιςτιριο αξιϊν & Χρθματιςτιριο παραγϊγων, Βοφλγαρθ-Ραπαγεωργίου Ευμορφία 

 Χρθματαγορζσ Κεφαλαιαγορζσ και Διαχείριςθ Χαρτοφυλακίου  Θάνοσ Γ. 

 

 


