
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AF 606 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

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

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΣΥΝΟΛΟ 3 5 

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (Στην Αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός 
H κατανόηση της λειτουργία του Χρηματιστηρίου κ του τρόπου επιλογής επενδυτικών 
προϊόντων/εργαλείων που διαπραγματεύονται στην χρηματιστηριακή αγορά. 
 
Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: 

• Αντιληφθούν τη  σημαντικότητα της Τεχνικής Ανάλυσης 
• Λαμβάνουν Αποφάσεις 
• Αντιληφθούν τον τρόπο επιλογής επενδυτικών εργαλείων 
• Προβούν σε διαχείριση των επενδυτικών εργαλείων  
• Πετύχουν τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας που θα αντλήσουν από τα εργαλεία αυτά 
• Σχηματίζουν ένα δυναμικό και κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο  
• Να αρχίσουν να λειτουργούν ως επενδυτές 

 
Ικανότητες 
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι θα αποκτήσουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο του 
χρηματιστηρίου και του τρόπου επιλογής επενδυτικών εργαλείων μέσω της θεμελιακής και 
ιδιαίτερα της τεχνικής ανάλυσης. Της απόδοσης των μετοχών και τον τρόπου επιλογής αυτών. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

0ι παραδόσεις επικεντρώνονται στης εξής θεματικές ενότητες: 
1. Εισαγωγή στη Χρηματιστηριακή Αγορά 
2. Τρόποι επιλογής μετοχών 
3. Θεμελιώδης Ανάλυση-Βασικοί Αριθμοδείκτες 
4. Τεχνική Ανάλυση 
5. Έννοια-σκοπός- φιλοσοφία της Τεχνικής Ανάλυσης 
6. Τάση Τιμών-Σχηματισμός και χρησιμότητα των τάσεων 
7. Στήριξη-Αντίσταση 
8. Σχηματισμοί Παγίωσης Τάσης 
9. Σχηματισμοί Αντίστροφης Τάσης 
10. Αποτελεσματική Αγορά 
11. Απόδοση Μετοχής 
12. Συστηματικός Μη συστηματικός Κίνδυνος, β’ μετοχής, β’ χαρτοφυλακίου 
13. Margin Account- Αγορά Μετοχών με Πίστωση 
14. Δημόσια Εγγραφή- Ανάδοχος 
15. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου -Προσαρμοσμένη Τιμή.  
16. Εξισορροπητική κερδοσκοπία- Arbitrage 
17. Διαχείριση χαρτοφυλακίου 
18. Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης-Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων- Κεφάλαια 

επιχειρηματικών συμμετοχών 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Επιπλέον: 
• Λήψη αποφάσεων 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Οι φοιτητές/ φοιτήτριες  θα λάβουν εξειδικευμένες πληροφορίες για πηγές πληροφοριών που θα 
χρησιμοποιήσουν κατά την ανάλυση και την εκπόνηση της ερευνητικής ομαδικής εργασίας 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Οι φοιτητές καλούνται να ενημερώνονται για  τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του Διεθνόυς 
Εμπορίου και των συναλλαγών μέσα από την επικαιρότητα και να τις παρουσιάζουν προφορικά στα 
μαθήματα 
Αυτόνομη εργασία  
Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν είτε μια ατομική εργασία ή μια ομαδική με αντικείμενο ένα 
από τα θέματα που θα δοθούν από τον καθηγητή  
Ομαδική εργασία  
Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μια ομαδική ή ατομική ερευνητική εργασία 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  
Κατά τη διάρκεια παρουσίασης των ατομικών και ομαδικών εργασιών οι φοιτητές αναπτύσσουν την 
ικανότητα της επαγωγικής σκέψης μέσω των ερωτήσεων και της συζήτησης των εργασιών τους 
 



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη 
διδασκαλία του μαθήματος: ΝΑΙ.  
Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και προβολέα.  
Προβολή διαφανειών (power point) με τα απαραίτητα 
στοιχεία της διδακτέας ύλης, χρήση διαδικτύου για 
προβολή πολυμέσων σχετικών με την διδακτέα ύλη. 
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές :Μέσω της 
πλατφόρμας eclass. 

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή 

50 

Πρακτικές Ασκήσεις, 
μελέτες περιπτώσεων 
μέσα στην αίθουσα 

30 

Αυτοτελής Μελέτη 45 
  
  
  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  125 

 

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

1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. 
2. Γραπτή πρόοδος στο μέσο του εξαμήνου ή κουίζ 
κατανόησης ανά μάθημα 
3. Εθελοντική γραπτή εργασία ή/και προφορική 
παρουσίαση για επιπλέον μονάδες. 
4. Ομαδικές εργασίες 
5. Διασφάλιση διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης 
των φοιτητών: Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό 
τους ανά πάσα στιγμή και να συζητήσουν με τους 
διδάσκοντες για τον τρόπο αξιολόγηση τους. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Αγορά Χρήματος - Κεφαλαίου και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Χρεογράφων, Πέτρος Κιόχος, 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Παπανικολάου 

•  Χρηματαγορές Κεφαλαιαγορές και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Θάνος Γ  

 
 


