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Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-343 Τραπεζικό Δίκαιο 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 
Κανένα Νομική Φθινοπωρινό/Εαρινό 
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Επιλεγόμενο Εμπορικό Δίκαιο/Δίκαιο 

Επιχειρήσεων Ελληνικά 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ. Ελένη Καραμανάκου 3ο Έτος 
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Διά ζώσης Δ/Υ Κανένα 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Το μάθημα του Τραπεζικού Δικαίου αποτελεί υποκλάδο του Εμπορικού Δικαίου. Πρόκειται για 
ένα αντικείμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο, το οποίο μάλιστα τα τελευταία χρόνια 
βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα λόγω της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
Ο κλάδος ειδικότερα του «ιδιωτικού τραπεζικού δικαίου» σχετίζεται με τη μελέτη του πιστωτικού 
ιδρύματος ως ατομικής επιχείρησης, που λειτουργεί και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο 
χρηματοπιστωτικό χώρο, και εξετάζει τις λειτουργίες του πιστωτικού ιδρύματος, το αντικείμενο 
της δραστηριότητάς του, καθώς και τις σχέσεις, που αναπτύσσει με τους πελάτες του.  
Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί συνεπώς σε μία ευρεία, σύνθετη και όσον το δυνατό πληρέστερη 
μελέτη του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει την οργάνωση, τη δραστηριότητα, τη λειτουργία, και 
το αντικείμενο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του μαθήματος είναι να 
αναδείξει τα ουσιώδη ζητήματα που ανακύπτουν σε ολόκληρο το φάσμα του ιδιωτικού τραπεζικού 
δικαίου και να συνδράμει ώστε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τον 
συγκεκριμένο κλάδο του δικαίου, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε καθαρά πρακτικό 
(νομικό) επίπεδο. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων στο μάθημα του Τραπεζικού Δικαίου, οι φοιτητές/-τριες: 
 Θα έχουν καλύψει ένα ευρύ φάσμα των διαφόρων πτυχών του ιδιωτικού τραπεζικού 

δικαίου, με έμφαση στο κομμάτι των τραπεζικών συμβάσεων.  
 Θα έχουν αναπτύξει ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο αναζήτησης των πηγών αυτού του 

δικαίου και θα είναι σε θέση να επιλύουν υποθέσεις εργασίας (case studies) με πρακτικό 
νομικό ενδιαφέρον.  

 Θα είναι σε θέση να απαντούν εμπεριστατωμένα σε σύνθετους νομικούς προβληματισμούς 
(υποθετικούς ή πραγματικούς) και γενικά θα μπορούν να εφαρμόζουν τις (αποκτηθείσες) 
νομικές γνώσεις τους στα διάφορα ζητήματα του τραπεζικού δικαίου. 

  Θα έχουν αναπτύξει ένα σωστά δομημένο ερευνητικό προσανατολισμό αναφορικά με την 
αναζήτηση και την κριτική αξιολόγηση της νομολογίας και της νομοθεσίας, αλλά και του 
πλούσιου βιβλιογραφικού υλικού, που σχετίζεται με το αντικείμενο μελέτης τους. 

 Θα έχουν αναπτύξει δικά τους επιχειρήματα αναφορικά με θεωρητικά και πρακτικά 
ζητήματα του (ιδιωτικού) τραπεζικού δικαίου. 

 Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εντοπίζουν κενά και 
παραλείψεις, ακόμα και να απορρίπτουν (με τεκμηριωμένο τρόπο) θέσεις και απόψεις που 
τυχόν τους υποβληθούν. 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Αντικείμενο και διακρίσεις του τραπεζικού δικαίου σε δημόσιο και ιδιωτικό τραπεζικό δίκαιο. 
Πηγές του ιδιωτικού τραπεζικού δικαίου. 

2. Ορισμός του πιστωτικού ιδρύματος και διάκρισή του από το χρηματοδοτικό ίδρυμα και το 
ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος. Οι λειτουργίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, και κυρίως η 
τράπεζα ως διαμεσολαβητής χρήματος. 

3. Οι υποχρεωτικές τραπεζικές εργασίες [μέρος α΄]: η αποδοχή καταθέσεων (νομική φύση της 
τραπεζικής κατάθεσης, δικαιούχοι, επιδεκτικότητα διάθεσης, είδη τραπεζικών καταθέσεων) 

4. Οι υποχρεωτικές τραπεζικές εργασίες [μέρος β΄]: η χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων (είδη 
και μορφές δανείων, άνοιγμα πίστωσης, λοιπές πιστωτικές συμβάσεις) 

5.  Οι λοιπές τραπεζικές εργασίες [μέρος α΄]: οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς 
κεφαλαίων (σύμβαση τραπεζικού εμβάσματος και σύμβαση γύρου) 

6. Οι λοιπές τραπεζικές εργασίες [μέρος β΄]: οι εγγυήσεις και οι αναλήψεις υποχρεώσεων (η 
εγγυητική επιστολή και η τραπεζική ενέγγυα πίστωση) 
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7. Οι λοιπές τραπεζικές εργασίες [μέρος γ΄]: η τιτλοποίηση των απαιτήσεων και τα ομολογιακά 
δάνεια 

8. Οι λοιπές τραπεζικές εργασίες [μέρος δ΄]: οι σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις (η αγορά 
επιχειρηματικών απαιτήσεων, η χρηματοδοτική μίσθωση, η πρακτορεία επιχειρηματικών 
απαιτήσεων) 

9. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί: έννοια, νομική φύση, λειτουργία, διακρίσεις (τρέχων, 
τρεχούμενος, ανοικτός και αλληλόχρεος τραπεζικός λογαριασμός) 

10. Η έννομη σχέση τράπεζας και πελάτη: βασικά χαρακτηριστικά, δογματική φύση, υποχρεώσεις 
και ευθύνη των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

11. Ο πελάτης της τράπεζας και η υπαγωγή του στην έννοια του καταναλωτή. Οι γενικοί όροι των 
συναλλαγών στις τραπεζικές συμβάσεις. 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, ατομική εργασία με αντικείμενο την επίλυση σύντομων νομικών προβληματισμών, 
ατομική καθοδήγηση, κατευθυνόμενη ομαδική συζήτηση, ανάλυση μελετών περίπτωσης, 
οπτικοακουστικό υλικό, εξέταση 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Τελικές εξετάσεις – Ενδιάμεσες εξετάσεις – Ατομική επίλυση υποθέσεων εργασίας (case studies)– 
Συμμετοχή στο μάθημα 

 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Στοιχεία Τραπεζικού 
Δικαίου 

Ν. Ρόκας/Χρ. 
Γκόρτσος Νομική Βιβλιοθήκη 2016  

Τραπεζικό Δίκαιο: Δίκαιο 
Τραπεζικών Συμβάσεων Σπ. Ψυχομάνης Σάκκουλας 2008  

Τραπεζικές Συναλλαγές 
Γ. Πανίτσας 
/Ι.Γεροντίδης/ 
Ι. Δρίτσουλας 
(επιμ. Ν. Λαδάς) 

Νομική Βιβλιοθήκη 2016 
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Υπηρεσίες πληρωμών Ε. Κινινή Νομική Βιβλιοθήκη 2016  
Τράπεζες – Τραπεζικές 
Εργασίες Γ. Βελέντζας ΙuS 2010  

Οι υποχρεώσεις της 
τράπεζας για ενημέρωση, 
διαφώτιση και παροχή 
συμβουλών στον πελάτη 

Γ. Γεωργιάδης 
Περιοδικό Χρονικά 
Ιδιωτικού Δικαίου 
(σελ. 865επ.) 

2008 
 

Δίκαιο προστασίας του 
καταναλωτή 
χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών 

Χρ. Γκόρτσος 
Περιοδικό 
Χρηματοπιστωτικό 
Δίκαιο 
(σελ. 161επ.) 

2007 
 

Γενικοί Όροι Συναλλαγών Γ. Δέλλιος Σάκκουλας 2013  
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 
Υπηρεσίες πληρωμών Ε. Κινινή Νομική Βιβλιοθήκη 2016  
Τράπεζες – Τραπεζικές 
Εργασίες Γ. Βελέντζας ΙuS 2010  

Οι υποχρεώσεις της τράπεζας 
για ενημέρωση, διαφώτιση 
και παροχή συμβουλών στον 
πελάτη 

Γ. Γεωργιάδης 
Περιοδικό Χρονικά 
Ιδιωτικού Δικαίου 
(σελ. 865επ.) 

2008  

Δίκαιο προστασίας του 
καταναλωτή 
χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών 

Χρ. Γκόρτσος 
Περιοδικό 
Χρηματοπιστωτικό 
Δίκαιo (σελ. 161επ.) 2007 

 

Γενικοί Όροι Συναλλαγών Γ. Δέλλιος Σάκκουλας 2013  
 


