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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική Σχολή 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ0119 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες 

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ/ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΓΝΩΣΕΩΝ/ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις από άλλα μαθήματα: 
χρηματοοικονομική ανάλυση, μακροοικονομική, διαχείριση 
χαρτοφυλακίου  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/hrima-pisti-trapezes 

(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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Οι τράπεζες είναι ένα από τα πλέον σημαντικά συστατικά στοιχεία του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα και μελετώντας σύγχρονες εξελίξεις οι 
εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:  

- αναλύσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα δίδοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στο κανάλι της 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και κυρίως των τραπεζών, 

- μελετήσουν σε θεωρητικό επίπεδο τον ρόλο και τη βασική λειτουργία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

- εξειδικεύσουν στη λογική των βασικών τραπεζικών προϊόντων και τις επιδράσεις τους στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

- αναδείξουν πρακτικά ζητήματα τραπεζικής που να δείχνουν πως η μη ορθή χρήση των 

προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε τραπεζική κρίση,  

- σχολιάζουν με κριτική οπτική τα σύγχρονα γεγονότα και τις πρόσφατες κρίσεις. 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οικονομική Δραστηριότητα και Τραπεζικό Σύστημα. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των Τραπεζών. 
Τραπεζικά Προϊόντα-Τραπεζικές Εργασίες-Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Τραπεζικές Εργασίες και Τόκος. 
Κίνδυνοι τραπεζών και Σύστημα Camels. Πιστωτικός Κίνδυνος και Υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού 
κινδύνου. Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και Τιτλοποίηση. Κίνδυνος Επιτοκίου και 
Αντιστάθμιση κινδύνου. Τράπεζες , Αγορά Συναλλάγματος και Αντιστάθμιση κινδύνου. Ο κίνδυνος της 
Αγοράς και ο κίνδυνος Ρευστότητας. Ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών. Το νέο εποπτικό πλαίσιο των 
τραπεζών: Η συμφωνία της Βασιλείας Ι,ΙΙ και ΙΙΙ. Κρίσεις στο Τραπεζικό Σύστημα. 
 

 

  

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 
…… 
Άλλες… 
……. 

 

 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.  

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη. 

 



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία. 
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση. 

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 σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις/Εργαστηριακές 
Εφαρμογές 

39 

Μελέτη βιβλιογραφίας 90 

Επίβλεψη εργαστηριακών 
ασκήσεων 

18 

Τελική εξέταση 3 

  

  

  

  

  

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. 

 
Τελική εξέταση:  
 
Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 
παρουσίαση απαλλακτικής εργασίας με εξέταση 
εφ’όλης της ύλης ή 100% Γραπτή εξέταση 
 
Ιούνιο και Σεπτέμβριο 100% Γραπτή εξέταση 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Σαπουντζόγλου Γ., και Πεντότης Χ. (2017). Τραπεζική Οικονομική. Αθήνα, Εκδόσεις 

Ευγενία Σωτ. Μπένου 

Συριόπουλος Κ., και Παπαδάμου Σ. (2014). Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις 

Κεφαλαιαγορές. Αθήνα, Εκδόσεις Utopia. 

Αντζουλάτος Α. (2020) Τραπεζική, Αθήνα, Εκδόσεις Κόντου Αγγελική. 

Χριστόπουλος Α. και Ντόκας Ι. (2012). Θέματα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής 

Θεωρίας, Εκδόσεις Κριτική. 

 

 


