
ONE & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Εξεταστέα ύλη, ακαδημαϊκό έτος 2015–16 

 

Κατά την εξέταση του μαθήματος «ΟΝΕ & Τραπεζική Ένωση», θα τεθούν τέσσερα ερωτήματα, εκ 
των οποίων θα πρέπει να απαντηθούν οι δύο. Οι ερωτήσεις δεν θα είναι ιδιαιτέρως τεχνικού 
χαρακτήρα, αλλά θα καλούν τους εξεταζόμενους να περιγράψουν τις βασικές κατευθύνσεις της 
πολιτικής που έχει υιοθετηθεί ως προς το εκάστοτε ζήτημα.  

 

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής κείμενα:  

 

Α. Διαδικασία συγκρότησης, κανονιστικό πλαίσιο και λειτουργία της Οικονομική & Νομισματική 
Ένωση:  

• Σχετικές με την ΟΝΕ διατάξεις της ΣΛΕΕ (κυρίως άρθρα 119–144) και Πρωτόκολλο (αρ. 4) για το 
καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ 

• Έκθεση επιτροπής Delors, "Report on Economic and Monetary Union in the European 
Community» (12 Απρ. 1989), 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6161_en.pdf    

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

• Από το διανεμηθέν για το μάθημα «Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο» βιβλίο του Αστέρη 
Πλιάκου, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τόμος ΙΙ, Ουσιαστικό Δίκαιο (Νομική Βιβλιοθήκη, 
2012), το τμήμα ΙV του Β΄ μέρους, σελ. 673–716  

(εναλλακτικώς, Καλαβρού & Γεωργόπουλου, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Θεσμικό και 
Ουσιαστικό Δίκαιο (Νομική Βιβλιοθήκη, 2010), Μέρος ΣΤ΄, κεφ. ΙΙ, σελ. 218–261)  

• Μπροσούρα της ΕΚΤ, «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωσύστημα, το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών» (Ιαν. 2011), 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/escb_el_webel.pdf  

• Hanspeter K. Scheller, Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Ιστορία, Καθήκοντα και Λειτουργίες (2η 
έκδ., Φρανκφούρτη: ΕΚΤ, 2006), 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2006el.pdf, κεφ. 1, 2 και 4  

• Βουλή των Ελλήνων, Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, «Η Νέα Οικονομική 
Διακυβέρνηση  στη Ζώνη του Ευρώ και η Ελλάδα: Οι Μηχανισμοί Εποπτείας και Αλληλεγγύης 
Υπό Όρους μετά το Μνημόνιο» (Ιαν. 2014), 
http://www.pbo.gr/Reports/TabId/1085/ArtMID/5207/ArticleID/1092/THE-NEW-EUROPEAN-
ECONOMIC-GOVERNANCE-IN-THE-EURO-ZONE-AND-GREECE-Surveillance-mechanisms-and-
solidarity-after-the%E2%80%9CMemorandum%E2%80%9D.aspx  

 

Β. Εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον χρηματοοικονομικό τομέα και δημιουργία και 
θεσμικό πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης:  

• Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, Η Εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τον Χρηματοοικονομικό 
Τομέα (ΚΠΕΕ, 2007), κεφ. 1 & 2,  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6161_en.pdf
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http://www.des.unipi.gr/wp-content/uploads/2014/04/05.-CH-
%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-
%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CE%BA%CE%B5%CF%86-1-2.pdf  

ή από τον συλλογικό τόμο της Ελληνικής Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της 
Κεφαλαιαγοράς, Το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς 
(Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2006), τις συμβολές των Χρήστου Γκόρτσου, «Εισαγωγή στο 
ευρωπαϊκό δίκαιο της κεφαλαιαγοράς», και Μιχάλη Τσιμπρή, «Η εξέλιξη των πηγών του 
ευρωπαϊκού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» 

(Συνοπτικώς, προς κατανόηση των βασικών στοιχείων της ευρωπαϊκής τραπεζικής πολιτικής 
όπως αυτή διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της συγκροτήσεως της Εσωτερικής Αγοράς κατά τις 
δεκαετίες προ της κρίσεως)  

• Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, παρουσίαση της 19ης Νοεμβρίου 2009 για τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως αντίδραση στην πρώτη φάση της παγκόσμιας 
χρηματοοικονομικής κρίσης (στα αγγλικά, όπως διενεμήθη),  

• Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, «Οι Τράπεζες και η Κρίση του Ευρώ», Foreign Affairs, Hellenic 
Edition, Αύγ.-Σεπτ. 2012, σελ. 62–81, http://foreignaffairs.gr/articles/68991/xristos-
xatziemmanoyil/o-rolos-ton-trapezon-sti-dimioyrgia-kai-tin-epilysi-tis-krisis   

• Χρήστος Βλ. Γκόρτσος, «Η ‘Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση’: Μια Συνοπτική Θεώρηση των 
Θεσμικών και Κανονιστικών Διαστάσεων», σημειώσεις για το ΜΠΣ του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Οκτώβριος 2015) 

ή/και  

• Φαίδων Καλφάογλου, «Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση: ‘Εξευρωπαϊσμός’ του 
Χρηματοοικονομικού Πλέγματος Ασφαλείας των Τραπεζών», Τράπεζα της Ελλάδος, Οικονομικό 
Δελτίο τεύχ. 39 (Ιούλ. 2014), σελ. 43–75, 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt201407.pdf  

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τον στόχο και την γενική θέση στο θεσμικό πλαίσιο 
και την αρχιτεκτονική της Τραπεζικής Ένωσης των εξής ευρωπαϊκών νομοθετικών κειμένων, χωρίς 
πάντως να οφείλουν να διεισδύσουν στις λεπτομέρειες:  

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης 
Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού 
συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου, ΕΕ 2010 L 331/1  

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση 
ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν 
την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΕ 2013 L 287/63 

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών 
ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010, ΕΕ 2014 L 225/1 

- Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 
για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων επενδύσεων, ΕΕ 2014 L 173/190  
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