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Μαθήματα 8ου Εξαμήνου Σπουδών 
 

Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου και Διεθνών Επενδύσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ UAF34 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων 

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 

Διαλέξεις 2  
Ασκήσεις Πράξης 1  

Σύνολο 3 6 
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 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Με την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος  
(Οκτώβριο 2019) 

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 να παρέχει στους φοιτητές τις αναγκαίες εξειδικευμένες 
γνώσεις για να εμβαθύνουν στη μελέτη και ανάλυση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας 
καθώς και του νομικού πλαισίου που διέπει τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και 

συγκεκριμένα τις διεθνείς συναλλαγές στους τομείς των εμπορευμάτων και των 
υπηρεσιών, τις διεθνείς νομισματικές και χρηματοπιστωτικές σχέσεις καθώς και τις 
διεθνείς επενδύσεις. Η πραγματικότητα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας καθιστά 

αναγκαίο για τους φοιτητές να μπορούν να αξιολογούν και να ερμηνεύουν τις 
θεμελιώδεις αρχές και τους θεσμούς της δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις δεν ασκούν τις 
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δραστηριότητές τους εντός των εθνικών συνόρων ενός κράτους αλλά όλο και 
περισσότερο τις επεκτείνουν σε περισσότερα κράτη. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να: 
 Συνδυάζει και να αξιοποιεί τις γνώσεις σχετικά με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο των 

διεθνών οικονομικών σχέσεων το οποίο αφορά τόσο στην επαγγελματική του/της ζωή 
όσο και στην προσωπική του/της ανάπτυξη. 

 Είναι σε θέση να επιλέγει τρόπους επίλυσης προβλημάτων που συνδέονται με το νομικό 
καθεστώς λειτουργίας των επιχειρήσεων που πλέον αναπτύσσουν τη δραστηριότητά 
τους σε διεθνές επίπεδο. 

 Ερμηνεύει και εφαρμόζει με τρόπο αξιόπιστο τους κανόνες που θεσπίζονται από 
διεθνείς οικονομικές συμφωνίες και ρυθμίζουν τις διεθνείς συναλλαγές τόσο στον 
τομέα των εμπορευμάτων όσο και σε αυτόν των υπηρεσιών. 

 Αναλύει και αξιολογεί τις διεθνείς επενδύσεις και επιλύει ερμηνευτικά τα προβλήματα 

που συνδέονται με την προστασία τους με βάση το νομικό καθεστώς που τις διέπει και 
προβλέπεται από διεθνείς συμφωνίες 

 Εμβαθύνει στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις διεθνείς νομισματικές σχέσεις και 

στο ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην παγκόσμια οικονομία και τις 
ελεγκτικές και χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του σε χώρες μέλη του 

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 

1.Λήψη αποφάσεων. 
2.Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
3.Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα. 
4.Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 
5.Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Ενότητα  

1 Οριοθέτηση της έννοιας και του περιεχομένου του Δικαίου Διεθνούς 
Εμπορίου και Διεθνών Επενδύσεων. 
Οι ιδιαιτερότητες και οι πηγές του 

 

 
2 

Η οικονομική παγκοσμιοποίηση. 
Η Διεθνής Οικονομική Κοινότητα : ιδιαιτερότητες και παράγοντες. Τα 
κράτη, οι διεθνείς (διακυβερνητικοί) οικονομικοί οργανισμοί, οι Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι Διεθνικές Επιχειρήσεις 

 

3 Εννοια και βασικές αρχές  της (φιλελεύθερης) διεθνούς οικονομικής 
τάξης 

 

 
4 

Δίκαιο των διεθνών εμπορικών σχέσεων (δίκαιο του διεθνούς 
εμπορίου) : η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ – GATT) 
1947. 
Οι «Γύροι» των Πολυμερών Εμπορικών Διαπραγματεύσεων και η 
συμβολή τους στην ελευθέρωση και ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. 
Τα αποτελέσματα του Γύρου της Ουρουγουάης 

 

 
5 

Η ίδρυση, η αποστολή, οι αρμοδιότητες, η οργανική δομή και η 
λειτουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) 

 

6 Η Διάρθρωση του Νομικού Συστήματος του ΠΟΕ : οι πολυμερείς 
εμπορικές συμφωνίες για το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών 
Θεμελιώδεις  αρχές του πολυμερούς εμπορικού συστήματος του ΠΟΕ 
: η ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) (most favoured 
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nation treatment), η ρήτρα της εθνικής μεταχείρισης (ΕΜ) (national 
treatment) 
Οι συμφωνίες για τις εμπορευματικές συναλλαγές 

 
7 Η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών 

(ΓΣΣτΥ – GATS)(Ι) 
 

 

8 Η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών 
(ΓΣΣτΥ – GATS)(ΙΙ) 
Γενικές Υποχρεώσεις, Ειδικές Δεσμεύσεις 

 

9 Οι Συμφωνίες για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 
(dumping and subsidies) και για τη λήψη μέτρων διασφάλισης 

 

10 Το σύστημα επίλυσης εμπορικών διαφορών του ΠΟΕ  
11 Το δίκαιο των διεθνών επενδύσεων 

Η έννοια της ξένης επένδυσης 
πηγές του διεθνούς επενδυτικού δικαίου 

 

12 Οι Διμερείς Επενδυτικές Συνθήκες (Bilateral Investment Treaties / 
BITs) για την προώθηση και προστασία των επενδύσεων 

 

13 Οι Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών με κεφάλαιο για τον τομέα των 
επενδύσεων 
Αυτόνομες Συμφωνίες για την Προστασία των Επενδύσεων 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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 σύγχρονων μεθόδων ΤΠΕ και υποστήριξη 
διδασκαλίας με ηλεκτρονικά μέσα. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 
Χρήση πλατφόρμας e-class, e-mail στην 
επικοινωνία με τους φοιτητές. 

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 
επικουρούμενες από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή 

39 

Συγγραφή εργασίας 45 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

25 

Αυτοτελής Μελέτη  41 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 
- Θέματα κριτικής σκέψης 
- Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής 
II. Εργασία (20%), σε θεματολογία συναφή με το 

γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
• Μπρεδήμας Αντ. και Γουργουρίνης Αναστ., Το Δίκαιο του Παγκοσμίου Οργανισμού 

Εμπορίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2η έκδ., 2018. 
• Στεφάνου Κ., Γκόρτσος Χ., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006. 

• Σπηλιόπουλος Ο., Οι διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαικής Ενωσης και οι εξωτερικές 
οικονομικές σχέσεις της, εκδ. Σάκκουλας, 2013. 

• Σπηλιόπουλος Ο., Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, εκδ. Διόνικος, 2004. 

• Carreau D., Juillard P., Droit International Economique, Dalloz, 2005. 
• Γκλαβίνης Π., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας, 2009. 

• Κουτογλίδου Αλεξάνδρα, Δίκαιο Ξένων Επενδύσεων, εκδ. Σάκκουλας, 2011. 
• Μπρεδήμας Αντ., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο τ. Β, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996. 

• Νάσκου-Περράκη Παρούλα, Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών. Η θεσμική διάσταση, 
πέμπτη έκδοση, εκδ. Ν. Αντ. Σάκκουλα και Σία ΟΕ, 2011. 

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
1.Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) 
2.European Foreign Affairs Review (EFAR) 

3. World Trade Journal (WTJ) 
4.Legal Issues of Economic Integration (LIEI) 
5.World Competition 
6.Global Trade and Customs Journal (GTCJ) 
Ιστοσελίδες 
www.wto.org (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) 
www.imf.org (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) 

 
 

http://www.wto.org/
http://www.imf.org/

