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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 12080005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

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 και Ασκήσεις Πράξης  4 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 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://accfin.uniwa.gr/course/trapeziki-
chrimatooikonomiki/ 

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 

https://accfin.uniwa.gr/course/trapeziki-chrimatooikonomiki/
https://accfin.uniwa.gr/course/trapeziki-chrimatooikonomiki/


2 

 

Εκπαίδευσης 
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 

Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα στοχεύει στην κριτική ανάλυση των πιο συναφών διαχειριστικών 
θεμάτων των εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών. Οι τραπεζικές δραστηριότητες 
άλλαξαν δραματικά μετά την οικονομική κρίση του 2007-2008. Η παροχή 
παραδοσιακών υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης εξακολουθεί να 
είναι απαραίτητη για διάφορους οικονομικούς παράγοντες, αλλά οι εμπορικές 
τράπεζες αγωνίζονται να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους τους ενώ 
προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλού κινδύνου. Επιπλέον, το ρυθμιστικό 
πλαίσιο αλλάζει συνεχώς, με πιο αρθρωμένους κανόνες προληπτικής εποπτείας, 
νέες αρχές και μεταβαλλόμενες αρμοδιότητες. 
Το μάθημα φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν, να 
αναλύσουν και να εξετάσουν κριτικά τον σκοπό, τις αρχές και τις θεμελιώδεις 
έννοιες των σημερινών εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών. Αυτό περιλαμβάνει: 
κατανόηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα των τραπεζών, των πιο σχετικών τραπεζικών 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, των διαφορετικών τύπων τραπεζικών 
συναλλαγών, μια επισκόπηση της διεθνούς τραπεζικής, του ρόλου των κεντρικών 
τραπεζών και των επιπτώσεών τους στις τραπεζικές εργασίες, τη ρύθμιση και 
εποπτεία τραπεζών, τη πτώχευση τραπεζών και τις τραπεζικές κρίσεις, τον 
ισολογισμό τραπεζών, τη χρηματοοικονομική διαχείριση τραπεζών και την 
διαχείριση τραπεζικού κινδύνου. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση 
να:  
1/. αναγνωρίζει τις λειτουργίες που επιτελούν τα πιστωτικά ιδρύματα στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα,  
2/. να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση των 
εταιρειών και εν γένει της οικονομικής δραστηριότητας.  
3/. Κατανοήσει τη συμπεριφορά των εμπορικών τραπεζών και το ρόλο τους στη 
διαμόρφωση των νομισματικών μεγεθών,  
4/. Να εντρυφήσει στις ατελείς Αγορές Κεφαλαίου 
5/. να αναγνωρίζουν τις αιτίες δημιουργίας του κινδύνου ρευστότητας, καθώς και 
τις μεθόδους αντιμετώπισης του μέσω της διαχείρισης ενεργητικού - παθητικού.  

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  

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 
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Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
 Λήψη αποφάσεων  
 Ομαδική εργασία  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Χρήμα, Σύστημα Πληρωμών, Χρηματοπιστωτικά Μέσα , Αγορές και Ιδρύματα 

 Τραπεζικές Δραστηριότητες και Υπηρεσίες  

 Λειτουργία και Δομή Χρηματοοικονομικών Αγορών. Ο ρόλος του χρήματος,  

 Θεωρία Συμβολαίων 

 Ατελείς Αγορές και Πληροφόρηση στη διαμεσολάβηση και χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων 

 Τύποι Τραπεζικής & Διεθνούς Τραπεζικής 

 Κεντρική Τραπεζική: Τακτική και Στρατηγική 

 Τραπεζική ρύθμιση και εποπτεία 

 Διαχείριση Ισολογισμού Τραπεζών & Τραπεζών και Δομή Εισοδήματος 

 Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Ι. χρήση προβολέα για την παρουσίαση των διαλέξεων 
με τη βοήθεια του προγράμματος power point. 
II. τακτική επικοινωνία των φοιτητών μέσω emails  
ΙΙΙ. Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα 
ασύγχρονης εκπαίδευσης moodle.uniwa.gr 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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

26 

Υποδειγματικά 
λυμένες ασκήσεις. 

Πρακτική εξάσκηση 
με επίλυση ασκήσεων. 

 Διάθεση 
ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές. 

26 

Αυτοτελής Μελέτη 83 

Λοιπές 21 
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μαθησιακή δραστηριότητα 
καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας 
σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

δραστηριότητες (π.χ. 
Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, 
εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών 
συνεργατών κ.λπ.) 

Σύνολο Μαθήματος  
(26 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

156 

 

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. Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί 

του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που 

περιλαμβάνει (Συντελεστής 70% επί του 

τελικού βαθμού): 

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης 

2. Υποχρεωτική ομαδική εργασία σε μελέτη 

περίπτωσης με ανάλυση πρωτογενών ή/και 

δευτερογενών στοιχείων (Συντελεστής: 30% 

επί του τελικού βαθμού) 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα "SAUNDERS A. 
CORNETT M." BROKEN HILL 2019 
2. Εισαγωγή στην Τραπεζική, 2η Έκδοση, Casu Barbara, Girardone Claudia, 
Molyneux Philip, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ 2017 
3. Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Διαχείριση Κινδύνων Cornett 
Marcia, Saunders Anthony, BROKEN HILL 2017 
4. Χρήμα, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές, CECCHETTI STEPHEN, 
SCHENHOLTZ KERMIT, BROKEN HILL 2019 

 


