
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 540 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

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 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΓΙΑ ΔΕΣΜΗ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»: 
514 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
535 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

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 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 

Στο μάθημα αυτό αναλύονται οι τεχνικές λειτουργίες και οικονομικός ρόλος 
του χρήματος. Ο ορισμός και τα είδη χρήματος. Σύγχρονα είδη χρήματος και 
συστήματα πληρωμών. Εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η χρονική 
αξία του χρήματος. Η καμπύλη απόδοσης. Έννοια και σημασία της πιστωτικής 
μεσολάβησης και ο ρόλος των τραπεζών. Κατηγορίες πιστωτικών οργανισμών 
και τραπεζών. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Τράπεζες και 
Δημιουργία Χρήματος στη Σύγχρονη Οικονομία.  Ανάλυση εννοιών προσφοράς, 
ζήτησης και ισορροπίας του χρήματος. Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής. 
Μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής και ο μηχανισμός μετάδοσής της. Η 
έννοια των νομισματικών στόχων και η  αξιολόγηση αποτελεσματικότητας 
νομισματικής πολιτικής. 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣι 

Εισαγωγή στις έννοιες και τη σπουδαιότητα του χρήματος.  

 

Εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.   

 

Η χρονική αξία του χρήματος. 

 

Προσδιορισμός επιτοκίων. Η χρονική διάρθρωση επιτοκίων. Η καμπύλη απόδοσης. 

 

Γενικές αρχές διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού των τραπεζών  

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Σαφής κατανόηση των τεχνικών λειτουργιών και των ιδιοτήτων του 

χρήματος.  
Σαφής κατανόηση των  σύγχρονων ειδών χρήματος και συστημάτων 

πληρωμών.  
Σαφής κατανόηση των λειτουργιών του  χρηματοπιστωτικού 

συστήματος.   
Σαφής κατανόηση της χρονικής αξίας του χρήματος και της καμπύλης 

απόδοσης.  
Παρουσίαση  των πιστωτικών οργανισμών και τραπεζών καθώς και  των 

κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.  
              Ανάλυση του ρόλου των τραπεζών στη  διαδικασία δημιουργίας 
Χρήματος στη Σύγχρονη Οικονομία.   
             Σαφής κατανόηση των εννοιών προσφοράς, ζήτησης και ισορροπίας του 
χρήματος.  
             Εμπέδωση του ρόλου της νομισματικής πολιτικής και των μέσων  
άσκησης της νομισματικής πολιτικής καθώς και του μηχανισμού μετάδοσής 
της.  
             Κατανόηση της έννοιας των νομισματικών στόχων και η  αξιολόγηση 
αποτελεσματικότητας νομισματικής πολιτικής. 

 
 
 

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 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



 

Προσφορά χρήματος  και δημιουργία χρήματος 

 

Η ζήτηση χρήματος 

 

Η άσκηση νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. 

 

 

  



(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 Λογισμικού Παρουσιάσεων [Power Point] με 
ενσωμάτωση πολυμέσων, ώστε η μάθηση να είναι πιο 
συναρπαστική 
-Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail. 

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 39 ώρες 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

42 ώρες 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

99 ώρες 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  180 
 

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. 

Κανονικοί φοιτητές: Γραπτές εξετάσεις στην 
ελληνική γλώσσα 
Φοιτητές Erasmus: Συγγραφή εργασίας 3.000 
λέξεων + προφορικές εξετάσεις στην αγγλική 
γλώσσα (50% του βαθμού έκαστη δραστηριότητα) 
 
Προσδιορίζεται η βαρύτητα κάθε ερώτησης στην 
τελική αξιολόγηση των φοιτητών. Οι φοιτητές 
ενημερώνονται σχετικά κατά τη διάρκεια τόσο 
των διαλέξεων, όσο και των εξετάσεων. 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Βιβλία: 

 Αθανάσιος Γ. Νούλας (2019). Χρήμα και Τράπεζες. Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα  

 Peter Howells και Keith Bain (2018). Χρήμα Πίστη Τράπεζες – Μια 
ευρωπαϊκή προσέγγιση, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 

 Mankiw, G. (2012). Αρχές της Οικονομικής, β΄τόμος, Αθήνα: Εκδόσεις 
Τυπωθήτω – Δαρδανός  

 Κορλίρας Π. (2006). Νομισματική θεωρία και Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις 
Μπένου 

 Παπαδάκης Ι., (1984), Εισαγωγή στη Νομισματική Θεωρία, τόμος Α΄και Β΄, 
 Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Α. Σάκκουλα 

 


