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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοπός 

Η κατανόηση της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου και των επενδυτικών προϊόντων/εργαλείων που 

διαπραγματεύονται στην χρηματιστηριακή αγορά. 

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: 

1. Αντιληφθούν τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και ιδιαίτερα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

2. Γνωρίσουν όλα τα χρηματιστηριακά επενδυτικά προϊόντα, τον τρόπο λειτουργία τους και τους 

επενδυτικούς κινδύνους. 

3. Αρχίσουν να λειτουργούν ως επενδυτές 

4. Λειτουργήσουν σε ένα εικονικό περιβάλλον Χρηματιστηρίου και στη συνέχεια ως μελλοντικοί 

επενδυτές 

5. Συμμετέχουν ενεργά στο Χ.Α.Α. και Χ.Π.Α. 

 

Ικανότητες 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι θα αποκτήσουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για το 

χρηματιστήριο και για τα χρηματιστηριακά- χρηματοοικονομικά προϊόντα. Οι βασικές ικανότητες που θα 

αποκτήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες είναι ιδίως: 

1. Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

2. Λήψη αποφάσεων 

3. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Γενικές Ικανότητες 

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 Διεθνούς 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. 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Οι παραδόσεις επικεντρώνονται στης εξής θεματικές ενότητες: 

1. Εισαγωγή- Βασικές οικονομικές έννοιες- Επενδύσεις- Χρηματιστηριακή Αγορά 

2. Ομόλογα – Κρατικά Χρεόγραφα 

3. Μετοχές 

4. Χρηματιστηριακή Αγορά και δομή του Χ.Α.Α. 

5. Λειτουργία του Χρηματιστηρίου 

6. Εποπτεία του χρηματιστηρίου, Έλεγχος των χρηματιστηριακών συναλλαγών 

7. Όργανα Διοίκησης και Εποπτείας 

8. Προϋποθέσεις εισαγωγής τίτλων  

9. Χρηματιστηριακοί Κλάδοι και Εισηγμένες Εταιρείες  

10. Διεθνή Αγορά Χρήματος - Ξένα Χρηματιστήρια 

11. Αμοιβαία Κεφάλαια- ETF ‘S 

12. Παράγωγα 

13. Προθεσμιακά συμβόλαια για εμπορεύματα- Προθεσμιακά συμβόλαια για κινητές αξίες 

14. Βit-coins, Κρυπτονομίσματα 

15. Επένδυση σε ξένα νομίσματα - Forex 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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 

Δραστηριότητα Ώρες 

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 Φόρτου Εργασίας Εξαμήνου Μαθήματος  125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

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. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

Βιβλιογραφία:   
1. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Βασίλειος Πολυμένη  
2. Αγορές και προϊόντα παραγώγων, Μυλωνάς Νικόλαος Θ.  
3. Χρηματιστήριο αξιών & Χρηματιστήριο παραγώγων, Βούλγαρη- Παπαγεωργίου Ευμορφία 
4. Χρηματαγορές Κεφαλαιαγορές και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Θάνος Γ. 

 

 


