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Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  

Συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding) 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και στελέχη 
εταιριών που ασχολούνται, γενικότερα, με ζητήματα 
άντλησης κεφαλαίων από το κοινό, στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης επιχειρηματικών και προσωπικών 
σχεδίων και, ειδικότερα, με τη συμμετοχική 
χρηματοδότηση. Μεταξύ αυτών των προσώπων 
περιλαμβάνονται και στελέχη εταιριών παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών, διαχειριστές κεφαλαίων και 
σύμβουλοι επιχειρήσεων.  

ΣΚΟΠΟΣ 

Ο σκοπός του σεμιναρίου έγκειται:  

α) στην επισήμανση της ιδιαιτερότητας της αγοράς της 
συμμετοχικής χρηματοδότησης, διακρίνοντας αυτή από 
άλλους μηχανισμούς άντλησης κεφαλαίων.  

β) στην ανάλυση της διαδικασίας χρηματοδότησης, 
ανάλογα με τη μορφή που αυτή διαλαμβάνει.  

γ) στην αξιολόγηση της ελληνικής νομοθεσίας που 
εφαρμόζεται στη συμμετοχική χρηματοδότηση.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου συνίσταται: 

α) σε μία εκτίμηση του φάσματος που καλύπτει η 
συμμετοχική χρηματοδότηση, σε σχέση και με άλλες 
μορφές χρηματοδότησης.  

β) στη διάκριση των μορφών που μπορεί να διαλάβει η 
συμμετοχική χρηματοδότηση.  

γ) σε μία ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της 
πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης. 

δ) στην παρουσίαση της ελληνικής νομοθεσίας που διέπει 
τη συμμετοχική χρηματοδότηση. 

ε) στον εντοπισμό ειδικών πρακτικών ζητημάτων που 
ανακύπτουν από τις σχέσεις οι οποίες δημιουργούνται 
κατά τη διαδικασία συμμετοχικής χρηματοδότησης.  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  

Σπήλιος Μούζουλας, Δ.Ν., Δικηγόρος 

Ο κ. Σπήλιος Αντ. Μούζουλας είναι δικηγόρος στον Άρειο 
Πάγο και Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου 
Παρισίων, στο Εμπορικό Δίκαιο. Έχει ειδικευτεί κυρίως στο 
εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς. Είναι 
συγγραφέας νομικών βιβλίων, με αντικείμενο ζητήματα 

του εμπορικού δικαίου, καθώς και μεγάλου αριθμού 
μελετών, δημοσιευμένων σε νομικά περιοδικά, ελληνικά και 
αλλοδαπά. Έχει διατελέσει μέλος Νομοπαρασκευαστικών 
Επιτροπών και έχει συντάξει νομοθετικά και κανονιστικά 
κείμενα (Ελλάδας και Κύπρου) σχετικά με ζητήματα του 
δικαίου της κεφαλαιαγοράς. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19/12/2019 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα) 

 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100 € 

Για νομικά πρόσωπα: 140 €  

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική 
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl2.gr/index.php/el/education) 
 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 13/12/2019 
 

 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 02/12/19, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν: 
α) διάγραμμα των ενοτήτων και των βασικών θεμάτων που 
καλύπτει το σεμινάριο και  
β) τις ακόλουθες μελέτες του εισηγητή του σεμιναρίου: 1) Η 
συμμετοχική επένδυση (crowd-investing), NoB 2017, 809 επ., 2) 
Κριτική αξιολόγηση της ρύθμισης της συμμετοχικής επένδυσης 
(crowd-investing) από τον ν. 4416/16, ΔΕΕ 2017, 473 επ. και 3) 
Πρακτικά ζητήματα εταιρικού δικαίου από τη συμμετοχική 
επένδυση (Crowd-Investing), ΧρΙδΔ 2016, 715 επ. 
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E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 

https://www.cecl2.gr/index.php/el/education
mailto:seminars@cecl.gr
http://www.cecl.gr/

