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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ACC_112 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ  ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ  
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

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 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Γνώσεις αρχών 
εμπορικού δικαίου θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση 
του μαθήματος.  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση νομικών θεμάτων που αποβλέπουν στην 
κατανόηση  σύγχρονων ζητημάτων  εμπορικού δικαίου και την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων 
εταιρικής διακυβέρνησης προς τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Στο σύγχρονο 
οικονομικό περιβάλλον,  η κατοχή διευθυντικών θέσεων καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη  θεωρητική 
κατάρτιση  και  την πρακτική γνώση εξειδικευμένων   θεμάτων στο πεδίο του  εμπορικού δικαίου και 
των ανωνύμων εταιριών. Ειδικότερα, στο μάθημα αυτό εξετάζονται  ζητήματα   των ανωνύμων 
εταιριών σχετικά με την ευθύνη από τη σύνταξη και τον έλεγχο των  χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, πρακτικά θέματα  του δικαίου των αξιογράφων,  βασικές έννοιες  του δικαίου  
εξυγίανσης των προβληματικών  επιχειρήσεων,  καθώς και το  ρυθμιστικό  πλαίσιο της εταιρικής 
διακυβέρνησης των εισηγμένων ανωνύμων εταιριών  στο ενωσιακό  δίκαιο και  την ελληνική έννομη 
τάξη. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 
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• προσεγγίζουν  σύγχρονα    θέματα εμπορικού δικαίου , 

• κατανοούν  εξειδικευμένα  ζητήματα των  ανωνύμων εταιριών  στο πεδίο  της λογιστικής , 

•  γνωρίζουν βασικές έννοιες, το  θεωρητικό  υπόβαθρο και το κανονιστικό πλαίσιο  της 

εταιρικής διακυβέρνησης στο ενωσιακό δίκαιο  και  την  ελληνική έννομη τάξη.  

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 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές /τριες  θα έχουν  αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

1. Να  κατανοούν   θέματα  εμπορικού δικαίου  στους  εξής τομείς :  στο  δίκαιο των ανωνύμων 
εταιριών  που  αναφέρονται στην  αστική , ποινική και φορολογική ευθύνη  από τη σύνταξη 
και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών  καταστάσεων,   στο  δίκαιο των  αξιογράφων   ιδίως  
σε σχέση με  πρακτικά ζητήματα  των ακάλυπτων επιταγών  καθώς  και σε  βασικές  έννοιες  
του  δικαίου της εξυγίανσης των προβληματικών επιχειρήσεων . 

2. Να κατανοούν βασικές έννοιες   της  εταιρικής διακυβέρνησης  των εισηγμένων ανωνύμων 
εταιριών, την ιστορική αναδρομή, το  θεωρητικό  υπόβαθρο  (shareholder value theory- 
stakeholder theory), τη νομική φύση των  κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης,  τη  σημασία 
των κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης (codes of corporate governance) καθώς  και  τη 
σύμφυτη  αρχή  « συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» (comply or explain) . 

3. Να κατανοούν με κριτική προσέγγιση τη σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία του διοικητικού 
συμβουλίου των εισηγμένων ανωνύμων εταιριών, με χαρακτηριστικά γνωρίσματα  τη  
διάκριση των εκτελεστικών,των μη εκτελεστικών   και  των ανεξάρτητων – μη εκτελεστικών 
μελών, την ενίσχυση  του  εποπτικού  ρόλου των   ανεξάρτητων- μη εκτελεστικών  μελών  και 
τη θέσπιση  επιτροπών αμοιβών, υποψηφιοτήτων και  ελέγχου . 

4.  Να   κατανοούν  τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου  που διέπει 
την εταιρική διακυβέρνση  και  περιλαμβάνει  τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 , ο οποίος 
αντικατάστησε  τον  Ν. 3016/2002 και εισήγαγε νέες ρυθμίσεις για το διοικητικό  συμβούλιο 
και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τον ελληνικό κώδικα εταιρικής  
διακυβέρνησης . 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.  Εισαγωγή-βασικά ζητήματα οργάνωσης των ανωνύμων εταιριών ( α.ε.).  
2.  Αστική – ποινική – φορολογική ευθύνη  από τη σύνταξη και τον έλεγχο  των χρηματο-

οικονομικών καταστάσεων  των α.ε.  
3. Πρακτικά ζητήματα του δικαίου  των αξιογράφων. 
4.  Βασικές έννοιες  του δικαίου της εξυγίανσης  των προβληματικών επιχειρήσεων . 
5.  Βασικές έννοιες– σκοπός- πεδίο  εφαρμογής  της εταιρικής διακυβέρνησης. 
6.  Θεωρίες – μοντέλα  της εταιρικής διακυβέρνησης . 
7.   Βασικά στοιχεία    της εταιρικής  διακυβέρνησης  στο ενωσιακό δίκαιο . 
8.  Το κανονιστικό πλαίσιο των κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης.  
9.  Η σύνθεση και   οργάνωση  του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων  α.ε.  
10.  Οι επιτροπές  του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων  α.ε. 
11.  Το νομοθετικό  πλαίσιο (Ν. 4706/2020) και ο κώδικας  εταιρικής διακυβέρνησης στην  

ελληνική έννομη τάξη.  

12. Εμπειρικές  μελέτες περιπτώσεων εταιρικής διακυβέρνησης στην ελληνική έννομη τάξη.  
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

• Στην τάξη και εξ’ αποστάσεως με προσωπικές 
παραδόσεις, 

• Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

• Χρήση προηγμένων τεχνολογιών, 
• διαφανειών (powerpoint) και,  

• e-class. 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις –Σεμινάρια 25 

Ασκήσεις Πεδίου που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και στην 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης. 

25 

Αυτοτελής Μελέτη 75 

Σύνολο Μαθήματος  
(20 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

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. 

 
 
 I. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 
- Επίλυση προβλημάτων με χρήση ποσοτικών δεδομένων, 
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας. 
II. Γραπτή Εργασία (40%). 
 
Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο σταθμικός μέσος των 

βαθμών της τελικής εξέτασης και της γραπτής εργασίας. 
Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5).  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

•  Δρίτσας Σ., Λιβαδά Χ., Περάκης  Ε., Σωτηρόπουλος Γ. (2017). Το δίκαιο της λογιστικής. Αθήνα.  
Εκδόσεις Νομική  Βιβλιοθήκη. 

•  Σωτηρόπουλος Γ. (2020). Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας. Ερμηνεία κατ’άρθρο του Ν. 4548/2018 
(επιμ.). Αθήνα. Εκδόσεις Νομική  Βιβλιοθήκη. 

•   Περάκης Ε., (2021). Πτωχευτικό δίκαιο. Αθήνα. Εκδόσεις Νομική  Βιβλιοθήκη. 

•  Μικρουλέα Α. (2013). Όρια  δράσης  και ευθύνη των εταιρικών διοικητών . Αθήνα. Εκδόσεις 
Νομική  Βιβλιοθήκη. 

•  Λιβαδά Χ. (2016). Το  Δ.Σ.  της ανώνυμης εταιρίας και οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. 
Αθήνα. Εκδόσεις Νομική  Βιβλιοθήκη. 

•   Clarke T. (2017). International corporate governance .  A comparative approach. Routledge. 

•  Tricker. R.I (2016). Corporate Governance. Principles, policies and practices.  Oxford  
University Press.            

•   Davies P., Hopt C., Nowak R., Van Solinge (2013). Corporate boards in law and practice. A 
comparative analysis in Europe. Oxford University Press. 
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•  Kraakman R. et al. (2017). The anatomy of corporate law : Α comparative and functional 
approach. Oxford University Press. 

•  Fleckner M. Andreas, Hopt  J.Klaus (eds.) ( 2013). Comparative  corporate  governance. A 
functional and international  analysis. Cambridge  University Press. 

• Jensen , M.C. & Meckling ,  W.H. (1976). Theory of the  firm: Μanagement  behavior, agency 
costs  and ownership structures . Journal of financial economics , 3(4), 305-360. 

     

 

 
 


