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Για την εξέταση του μαθήματος «Νομισματικοί και Χρηματοοικονομικοί Θεσμοί της
Ε.Ε.» η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής κείμενα:
Α. Για το δίκαιο της ΟΝΕ:
•

το κείμενο του κ. Νίκου Μούση, «Οικονομική και Νομισματική Ένωση», από την
ιστοσελίδαEuropedia.moussis.eu, υποσέλιδο
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/7/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=83&
s=1&e=10,

ή,
•

εάν έχετε από το μάθημα «Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο» το βιβλίο των
Καλαβρού& Γεωργόπουλου, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Θεσμικό και
Ουσιαστικό Δίκαιο (Νομική Βιβλιοθήκη, 2010), το κεφ. ΙΙ του ΣΤ΄ μέρους (σελ. 218–
261),

ή
•

εάν έχετε το βιβλίο του Αστέρη Πλιάκου, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τομος
ΙΙ, Ουσιαστικό Δίκαιο (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012), το τμήμαΙV του Β΄ μέρους (σελ.
673–716),

αλλά και
•

τις σχετικές διατάξεις της ΣυνθΛειτ ΕΕ, όπως ισχύουν,

•

το Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, και

•

την Έκθεση Delors.

Β. Για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον χρηματοοικονομικό τομέα, από
τις «οδηγίες του διαβατηρίου» έως την διαδικασία Lamfalussy, εναλλακτικώς:
•

από το δικό μου έργο («Η Εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τον
Χρηματοοικονομικό Τομέα»), τα κεφάλαια 1, 2 και 4,

ή
•

από τον διανεμηθέντα συλλογικό τόμο της Ελληνικής Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου
& Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, Το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο της Ενιαίας
Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2006), τα κεφάλαια των:
‐

Χρήστου Γκόρτσου, «Εισαγωγή στο ευρωπαϊκό δίκαιο της κεφαλαιαγοράς»,

και
‐

Μιχάλη Τσιμπρή, «Η εξέλιξη των πηγών του ευρωπαϊκού δικαίου της
κεφαλαιαγοράς».

Γ. Για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, και ιδίως την σταδιακή αναδιοργάνωση της δομής
της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής εποπτείας,
•

την παρουσίασή μου της 19ης Νοεμβρίου 2009 για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως αντίδραση στην πρώτη φάση της παγκόσμιας
χρηματοοικονομικής κρίσης,

•

το άρθρο του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου, «Η αναπροσαρμογή του πλαισίου άσκησης
εποπτείας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα σύμφωνα με την ‘έκθεση de
Larosiere’», Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, τόμ. 3 (2009), σελ. 5–27,

•

για την σύλληψη και προετοιμασία της Τραπεζικής Ένωσης, το άρθρο μου «Οι
Τράπεζες και η Κρίση του Ευρώ», ForeignAffairs, HellenicEdition, Αύγ.‐Σεπτ. 2012,
σελ. 62–81,http://foreignaffairs.gr/articles/68991/xristos‐xatziemmanoyil/o‐rolos‐
ton‐trapezon‐sti‐dimioyrgia‐kai‐tin‐epilysi‐tis‐krisis και

•

το κείμενο του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου, «Η Πορεία προς την ‘Ευρωπαϊκή
ΤραπεζικήΈνωση’: Θεσμικές και Κανονιστικές Διαστάσεις και οι Επιπτώσεις στην
Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος», στον συλλογικό τόμο:
Μιχάλης Μασουράκης&Χρήστος Γκόρτσος(επιμ.), Ανταγωνιστικότητα για Ανάπτυξη:
Προτάσεις Πολιτικής (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2014),σελ. 21–44,
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//sylltomos14/21‐44%20Gortsos%202014.pdf

Δ. Για το ευρωπαϊκό δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, από τον προαναφερθέντα συλλογικό
τόμο Το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς το
κεφάλαιο του:
•

Γιάννη Αυγερινού, «Η παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών στην οδηγία MiFID», και

Θα τεθούν τέσσερις ερωτήσεις, εκ των οποίων θα πρέπει να απαντηθούν οι δύο. Οι
ερωτήσεις δεν θα είναι ιδιαιτέρως τεχνικού χαρακτήρα, αλλά θα σας καλούν να
περιγράψετε τις βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής που έχει υιοθετηθεί ως προς το
εκάστοτε ζήτημα.

