Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου
(Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010)
Eιδικός Κανονισμός
Άρθρο 1
Σύσταση-Λειτουργία
(α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ερευνητικό κέντρο με την επωνυμία
«Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου» (ΕΚΟΧΟΔ)
και σε αγγλική απόδοση “European Center of Economic and Financial Law”, με
βάση την Απόφαση της Συγκλήτου της 28ης Νοεμβρίου 2005, αναφορικά με
τον «Γενικό Κανονισμό για τα Κέντρα».
(β) Το ανωτέρω Κέντρο έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Τομέα
Διεθνών και Ευρωπαїκών Θεσμών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών.
Άρθρο 2
Σκοπός
(α) Σκοπός του Κέντρου είναι:
 Η προώθηση της έρευνας και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης επί
θεμάτων Διεθνούς. Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Οικονομικού και
Χρηματοοικονομικού Δικαίου,
 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και
Συγκριτικού Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου.
 Η στήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο της κατεύθυνσης
«Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο» του ΠΜΣ
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών και
επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και
Συγκριτικού Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου.
 Η ανάπτυξη συνεργασίας με ΑΕΙ και επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού
και του εξωτερικού για την επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με τα
ανωτέρω.
(β) Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Κέντρο:
 Καταρτίζει και εκτελεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα
 Γνωμοδοτεί σε θέματα της αρμοδιότητάς του
 Οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις
εθνικής και διεθνούς εμβέλειας
 Προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό
 Φροντίζει για τον εμπλουτισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του
Παντείου Πανεπιστημίου
 Συγκροτεί σε αυτοτελή χώρο του Πανεπιστημίου Κέντρο Τεκμηρίωσης
συνδεόμενο με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και συνάπτει συνδρομές




σε ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις συναφούς προς το Κέντρο
αντικειμένου
Κατασκευάζει και συντηρεί την ιστοσελίδα του και διαχέει την
επιστημονική γνώση με κάθε πρόσφορο μέσο
Αναπτύσσει γενικότερα κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική με τους
σκοπούς του.

(γ) Το Κέντρο υποβάλλει, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, ερευνητικό και
επιστημονικό απολογισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

Άρθρο 3
Θεματικά πεδία
Το Κέντρο επιδιώκει την υλοποίηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών
στόχων του στα θεματικά πεδία του Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού
Οικονομικού Δικαίου, με έμφαση:
 Στο Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου και των Κρατικών Ενισχύσεων
 Στο Δίκαιο των Διεθνών Επενδύσεων και της διαιτητικής επίλυσης
συναφών διαφορών
 Στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Νομισματικό, Χρηματοοικονομικό και
Τραπεζικό Δίκαιο, και
 Στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων.

Άρθρο 4
Διοικητική Δομή
(α) Διοικούσα Επιτροπή
Το Κέντρο διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή που ορίζει η
Σύγκλητος, μετά από πρόταση του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
και εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών. Ένα από τα τέσσερα μέλη ΔΕΠ της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να
είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου. Το πέμπτο μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής είναι, κατά την εκλογή του, υποψήφιος διδάκτορας του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Η θητεία της Διοικούσας
Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί.
Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του
Διευθυντή. Ο Διευθυντής υποχρεούται να συγκαλέσει την Διοικούσα Επιτροπή
αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη της. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται
σε απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη της. Λαμβάνει τις
αποφάσεις της με πλειοψηφία των παρόντων που δεν μπορεί να είναι λιγότερα
από τρία μέλη. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει μετά από εισήγηση του
Διευθυντή για κάθε θέμα που ανάγεται στους σκοπούς του Κέντρου.

(β) Διευθυντής
Ένα από τα τέσσερα μέλη ΔΕΠ της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται από τη
Σύγκλητο Διευθυντής του Κέντρου, μετά από πρόταση του Τομέα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Θεσμών και εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και
μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Ο Διευθυντής προΐσταται του Κέντρου, ασκώντας ιδίως τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
 Συγκαλεί τη Διοικούσα Επιτροπή, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη
των συνεδριάσεών της και προεδρεύει των εργασιών της.
 Εισηγείται τα άτομα διακεκριμένου ακαδημαїκού κύρους και διεθνούς
αναγνώρισης που θα αποτελούν μέλη του Διεθνούς Συμβουλευτικού
Σώματος και συνεργάζεται με αυτό.
 Εκπροσωπεί το Κέντρο και εισηγείται την ανάληψη των
δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο Άρθρο 2, καθώς και πάσα
συναφή δραστηριότητα.
 Εισηγείται και υλοποιεί τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής
αναφορικά με την οργάνωση και στελέχωση του Κέντρου.
γ) Επιστημονικός Διευθυντής
Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να αναθέσει σε μέλος της καθήκοντα
Επιστημονικού Διευθυντή. Ο Επιστημονικός Διευθυντής εισηγείται και
υλοποιεί τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής αναφορικά με το
μεσοπρόθεσμο ερευνητικό προγραμματισμό και τα επί μέρους ερευνητικά
προγράμματα.

Άρθρο 5
Διεθνές Συμβουλευτικό Σώμα
(α) Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τη διεθνή προβολή του
Κέντρου συστήνεται Διεθνές Συμβουλευτικό Σώμα το οποίο επικουρεί τη
διοίκηση του Κέντρου και προτείνει τρόπους και μέσα για την επίτευξη και
προαγωγή των σκοπών του.
(β) Το Διεθνές Συμβουλευτικό Σώμα συγκαλείται μία φορά το χρόνο με
πρόσκληση του Διευθυντή. Στη σύνοδο συμμετέχουν ο Διευθυντής, ο οποίος
και προεδρεύει, και τα λοιπά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Οι προτάσεις
που συμφωνούνται στη σύνοδο εντάσσονται στον προγραμματισμό του
Κέντρου.

Άρθρο 6
Πόροι
(α) Πόροι του Κέντρου είναι οι κάθε είδους δωρεές και επιχορηγήσεις και τα
έσοδα που προέρχονται από τις δραστηριότητές του.
(β) Το Πανεπιστήμιο μεριμνά για την επιχορήγηση του Κέντρου με το ποσό
των 1.000,00 ευρώ κατά την αρχική λειτουργία του.
(γ) Ο προϋπολογισμός του Κέντρου εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και
εκτελείται από τον Διευθυντή του, ενώ επικυρώνεται από την Επιτροπή
Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 7
Διαχείριση
(α) Για το Κέντρο διατηρείται αποθεματικό στον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), το οποίο προέρχεται από την ερευνητική
δραστηριότητα ή άλλους πόρους του Κέντρου. Η διαχείριση των εσόδων και
των εξόδων του Κέντρου γίνονται από τον ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τον Οδηγό
Διαχείρισης και Χρηματοδότησης.
(β) Η πραγματοποίηση δαπάνης από τον ΕΛΚΕ που αφορά το Αποθεματικό,
γίνεται, είτε με εντολή του Διευθυντή (μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ) είτε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (για ποσό άνω των
3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ).
(γ) Η πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή μελέτης
γίνεται μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου της Μελέτης και
έγκριση του οριζόμενου, κατά τα ανωτέρω, Επιστημονικού Διευθυντή. Το 15%
του προϋπολογισμού των Ερευνών ή Μελετών διατίθενται στον ΕΛΚΕ, όπως
προβλέπεται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης.

Άρθρο 8
Ανθρώπινο Δυναμικό
Το Κέντρο στελεχώνεται, κατά προτεραιότητα, από μέλη ΔΕΠ του Τομέα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές,
Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθώς και, κατά περίπτωση, από Ακαδημαїκούς
Συνεργάτες που είναι καταξιωμένοι στο γνωστικό πεδίο του Κέντρου και
προέρχονται από την ελληνική και διεθνή ακαδημαїκή και ερευνητική
κοινότητα

Άρθρο 9
Διάλυση
(α) Το Κέντρο διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου και με ειδική πλειοψηφία
των 2/3 των μελών της, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, που λαμβάνεται με
πλειοψηφία των 2/3 των μελών της.
(β) Στην περίπτωση κατά την οποία το Κέντρο σε δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά
έτη δεν υποβάλει ερευνητικό και επιστημονικό απολογισμό ή δεν παρουσιάσει
αντίστοιχο έργο, μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο διάλυσής του με απόφαση
της Συγκλήτου, χωρίς τις ως άνω ειδικές πλειοψηφίες.
(γ) Τη διάλυση του Κέντρου είναι δυνατό να εισηγηθεί η Διοικούσα Επιτροπή με
πλειοψηφία 2/3 προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαїκών
Σπουδών, όπου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο (α)
του Άρθρου αυτού.

Άρθρο 10
Αναθεώρηση Ειδικού Κανονισμού Κέντρου
Ο Ειδικός Κανονισμός του Κέντρου αναθεωρείται ή τροποποιείται ύστερα από
εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής και γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με απόφαση της Συγκλήτου και
με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της.

Άρθρο 11
Μεταβατική διάταξη
Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου απαρτίζεται από τους:
• Κωνσταντίνο Στεφάνου, Καθηγητή Τμήματος ΔΕΣ Παντείου Παν/μίου,
• Χρήστο Γκόρτσο, Αναπλ. Καθηγητή Τμήματος ΔΕΣ Παντείου Παν/μίου,
• Μαρία Παπαντώνη, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος ΔΕΣ Παντείου Παν/μίου,
• Χριστίνα Λιβαδά, Λέκτορα Τμήματος Νομικής ΕΚΠΑ
• Αναστασία Τσούτσια, Υποψήφια Διδάκτορα Τμήματος ΔΕΣ Παντείου
Παν/μίου.
Πρώτος Διευθυντής του Κέντρου ορίζεται ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφάνου.

