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Στόχοι του Μαθήματος:
Η υφιστάμενη παγκόσμια οικονομική κρίση και ιδίως η κρίση που ταλανίζει τα Ευρωπαϊκά
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν έχει ασφαλώς μόνο οικονομικό ενδιαφέρον αλλά εξίσου νομικό
ενδιαφέρον. Το κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης και εποπτείας των Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, κατά γενική αντίληψη, σταθεί ως μία εκ των αιτιών που οδήγησε την Ευρωζώνη
και ευρύτερα τις οικονομίες των Κρατών Μελών σε βαθιά ύφεση. Ως εκ τούτου, αφοσίωση, προτεραιότητα,
ακόμη και δέσμευση όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι η δημιουργία ενός ξεκάθαρου και αυστηρού
νομοθετικού πλαισίου, το οποίο να διασφαλίζει αποτελεσματικότερο έλεγχο των Ευρωπαϊκών
Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με έμφαση στην ταυτόχρονη διαμόρφωση υγιών και βιώσιμων
οικονομικών πολιτικών σε επίπεδο τόσο Κρατών Μελών όσο και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με αυτά τα δεδομένα, το μάθημα του Χρηματοπιστωτικού Δικαίου αποσκοπεί σε μία ευρεία, σύνθετη και
όσον το δυνατό πληρέστερη μελέτη του υπό εξέλιξη και αναβάθμιση νομοθετικού πλαισίου που διέπει την
οργάνωση, τη δράση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει ουσιώδη ζητήματα που ανακύπτουν
σε ολόκληρο το φάσμα του Χρηματοπιστωτικού Δικαίου και να καταστήσει τους φοιτητές κοινωνούς των
διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοπιστωτικών εξελίξεων, με απώτερο σκοπό την πολύπλευρη
κατανόηση του συγκεκριμένου κλάδου δικαίου, τόσο σε θεωρητικό (ακόμη και διεπιστημονικό) επίπεδο,
όσο και σε καθαρά πρακτικό (νομικό) επίπεδο.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων στο μάθημα του Χρηματοπιστωτικού Δικαίου, οι φοιτητές/-τριες:
•

•
•

•

•

•

Θα έχουν καλύψει ένα ευρύ φάσμα των διαφόρων πτυχών του Χρηματοπιστωτικού Δικαίου και θα
έχουν αναπτύξει ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο αναζήτησης των πηγών αυτού του δικαίου, τόσο
σε διεθνές αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θα έχουν αναπτύξει ένα σωστά δομημένο ερευνητικό προσανατολισμό αναφορικά με την
αναζήτηση και την κριτική αξιολόγηση νομολογίας/νομοθεσίας, αλλά και βιβλιογραφίας.
Θα έχουν εργασθεί τόσο σε ατομικό αλλά κυρίως σε ομαδικό επίπεδο και θα έχουν αναπτύξει δικά
τους επιχειρήματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του υπό διαμόρφωση μηχανισμού
εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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
να τους υποβληθούν.
Θα έχουν εξοικειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με την αναγκαιότητα παροχής άμεσων,
εξειδικευμένων και επαρκώς τεκμηριωμένων νομικών γνωματεύσεων σε σειρά ζητημάτων
Χρηματοπιστωτικού Δικαίου.
Θα έχουν αναπτύξει ένα σύνθετο, διεπιστημονικά προσανατολισμένο τρόπο προσέγγισης των
διαφόρων ζητημάτων Χρηματοπιστωτικού Δικαίου.

Περιεχόμενο Μαθήματος:
1. Η «οικονομική ανάλυση του δικαίου» και οι διαστάσεις της σχέσης μεταξύ δικαίου και οικονομίας.
2. Οι λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος (άμεση και έμμεση χρηματοδότηση,
χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση), οι κλάδοι και οι πηγές του διεθνούς και ευρωπαϊκού
χρηματοπιστωτικού δικαίου.
3. Η έννοια και το περιεχόμενο της ρυθμιστικής παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
4. Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τα μέσα υλοποίησής τους (οι
κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες και το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων).
5. Η αλληλεξάρτηση των τραπεζικών ιδρυμάτων, η θεωρία των τραπεζικών πανικών και η μετακύλιση
προβλημάτων μεταξύ τραπεζών.
6. Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των εθνικών και ευρωπαϊκών εποπτικών οργάνων του τραπεζικού
συστήματος.
7. Παρεμβατική πολιτική: εξυγίανση, αναδιάρθρωση, εκκαθάριση «προβληματικών» τραπεζών. Το νομικό
πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε «προβληματικά» χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
8. Η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και η προστασία των
καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
9. Μελέτη συμβάσεων για έκδοση ομολογιακών δανείων εταιρειών και συμβάσεων sale and lease back κατ’
ανάθεση πελατών.
10. Οι τρέχουσες εξελίξεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό δίκαιο και οι προοπτικές επιτυχίας
υπερεθνικών εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μέθοδοι:
Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος, ανάλυση μελετών περίπτωσης, ατομική καθοδήγηση, παρουσιάσεις,
εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Εργασίες, παρουσίαση, συμμετοχή
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Εισαγωγή στο Διεθνές
Χρηματοπιστωτικό
Δίκαιο

Χρ. Γκόρτσος

Νομική Βιβλιοθήκη

2011

Διεθνές Οικονομικό
Δίκαιο

Κ.Στεφάνου - Χρ.
Γκόρτσος

Νομική Βιβλιοθήκη

2006

Ενιαία Εποπτεία του
Χρηματοπιστωτικού
Τομέα – Τιτλοποίηση
Απαιτήσεων

Ελληνική Εταιρεία
Τραπεζικού Δικαίου και
Δικαίου της
Κεφαλαιαγοράς

Νομική Βιβλιοθήκη

2008

Financial Law

J. Benjamin

Oxford University
Press

2007

Financial Stability,
Economic Growth, and
the Role of Law

D. Arner

Cambridge
University Press

2007

Governance of Global
Financial Markets

E. Avgouleas

Cambridge
University Press

2012

Επίκαιρα Θέματα
Διεθνούς και
K. Στεφάνου - Χρ.
Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Γκόρτσος
Δικαίου

Νομική Βιβλιοθήκη

2006

Το θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο της
ενιαίας ευρωπαϊκής
κεφαλαιαγοράς

Νομική Βιβλιοθήκη

2009

Ελληνική Εταιρεία
Τραπεζικού Δικαίου &
Δίκαιο της
Κεφαλαιαγοράς

Έτος

ISBN
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Στοιχεία Τραπεζικού
Δικαίου

Ν. Ρόκας - Χρ. Γκόρτσος

Νομική Βιβλιοθήκη

2012
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