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ΕΙΔΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

   Άρθρο 1.  Σύσταση  –  Οργάνωση 

1. Το ιδρυθέν σε επιστημονική διασύνδεση με το ήδη καταργηθέν Γενικό Τμήμα Δικαίου του 

Παντείου Πανεπιστημίου (π.δ. 76/2013) Κέντρο Έρευνας Δικαίου των Συναλλαγών 
(Κ.Ε.Δ.ΣΥ.), το οποίο έχει διοικητική, οικονομική και επιστημονική αυτοτέλεια, εποπτεύεται 

δε από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 

μεταφέρεται πλέον ως προς την επιστημονική του διασύνδεση στο Τμήμα Οικονομικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου (απόφαση της οικείας 

Συγκλήτου της 27.7.2015). 

2. Η οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου διέπεται από τον σχετικό Γενικό Κανονισμό του 

Παντείου Πανεπιστημίου (απόφαση Συγκλήτου της 25.11.2005) καθώς και από κάθε 

αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο που πρόκειται να ενεργοποιηθεί στο μέλλον, συμπληρώνεται δε 

από τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό. 

 

Άρθρο 2.  Σκοποί  –  Μέσα 
1. Σκοποί του Κ.Ε.Δ.ΣΥ. είναι η διεξαγωγή ερευνών και η εν γένει μελέτη θεμάτων που 

ανάγονται στο ευρύτερο δυνατό φάσμα τόσο του Ιδιωτικού, ιδίως του Εμπορικού, όσο και 

του Οικονομικού Δικαίου, σε διασύνδεση και με την αντίστοιχη οικονομική-συναλλακτική 

διάσταση σε περιφερειακό ή μη εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές αναπτυξιακό επίπεδο. 

Ειδικότερα το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. δραστηριοποιείται σε πλειάδα συναφών προς τα ανωτέρω πεδία 

επιστημονικών αντικειμένων οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, όπως ενδεικτικά 

εκείνα της Αγοράς Ακινήτων, των Εμπορικών Συναλλαγών, των Συναλλαγών 

Επιχειρηματικού και Εταιρικού χαρακτήρα, των Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, της 

Αφερεγγυότητας και Εξυγίανσης, της Προστασίας των Καταναλωτών, της Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας, των Διεθνών Οικονομικών Συναλλαγών, των Επενδυτικών Κινήτρων και 

Αναπτυξιακών Νόμων κ.ά. Στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών του, το Κέντρο έχει τη 

δυνατότητα οργάνωσης και συντονισμού κάθε μορφής ειδικών ερευνητικών και 

επιμορφωτικών προγραμμάτων ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, όπως η διεξαγωγή 

διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων είτε ανεξάρτητα είτε σε σύμπραξη με άλλους 

οποιασδήποτε μορφής φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Επίσης, το Κέντρο έχει την 

ευχέρεια περαιτέρω συνεργασίας και με άλλα εγκεκριμένα ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και 

ιδρύματα οποιασδήποτε μορφής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ιδίως δε αναπτυξιακών 

φορέων της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

2. Για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών το Κέντρο μπορεί να ιδρύει, συστήνει και 

συγκροτεί είτε μέσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο είτε με μίσθωση ιδιωτικού χώρου, 
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βιβλιοθήκες, γραφεία και εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού καθώς και λοιπού υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού, όπως και κέντρο τεκμηρίωσης. Ακόμη, δύναται να συνάπτει σχέσεις με άλλα 

επιστημονικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για την ανάληψη και εκτέλεση 

κοινών συναφών προγραμμάτων, πραγματοποιεί εκδόσεις και παράγει κάθε είδους υλικό, 

παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, γενικότερα δε αναπτύσσει κάθε 

άλλη νόμιμη δραστηριότητα σχετική με τους στόχους του.  

 

Άρθρο 3.  Διοίκηση 
1. Το Κέντρο διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) στην οποία μετέχουν     

      τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και ένας (1) υποψήφιος  

      διδάκτορας του Τ.Ο.Π.Α. Η Δ.Ε. ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, μετά από  

      εισήγηση της Συνέλευσης του Τ.Ο.Π.Α., με το οποίο το Κέντρο διασυνδέεται εφεξής  

      επιστημονικά και ερευνητικά. Για τον λόγο αυτόν, τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της Δ.Ε.  

      είναι μέλη ΔΕΠ του Τ.Ο.Π.Α. Σε περίπτωση συνεργασίας του Κέντρου με άλλα  

      Πανεπιστημιακά Τμήματα ή Σχολές του Παντείου ή λοιπών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του  

      εξωτερικού ή μελών των εν λόγω εκπαιδευτικών μονάδων, στη Δ.Ε. μπορεί να μετέχει και  

      ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των τελευταίων, με βάση τους ισχύοντες κανόνες  

      συγκρότησης της Δ.Ε.  

2.  Τα μέλη της Δ.Ε. έχουν ειδίκευση στα επιμέρους επιστημονικά πεδία του Κέντρου. Ένα (1)  

     μέλος της Δ.Ε. μπορεί να είναι Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Η θητεία     

     της Δ.Ε. είναι τριετής. 

3. Ένα (1) από τα μέλη της Δ.Ε. ορίζεται από τη Σύγκλητο ως Διευθυντής του Κέντρου, μετά    

           από εισήγηση των μελών της Δ.Ε. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να    

           ανανεώνεται έως δύο (2) συνεχόμενες φορές με τον ίδιο τρόπο.  

      4.  Ο Διευθυντής προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. και εκπροσωπεί το Κέντρο δικαστικώς  

     και εξωδίκως. Επίσης, συντάσσει το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Κέντρου,    

     προετοιμάζει και υποβάλλει στη Δ.Ε. για έγκριση τον απολογισμό δραστηριοτήτων και τον  

     ισολογισμό εσόδων-εξόδων του Κέντρου, παραλλήλως δε έχει και τη φροντίδα εκτέλεσης  

     του προϋπολογισμού, ενώ εισηγείται στη Δ.Ε. για θέματα απασχόλησης και πειθαρχίας του  

     μη επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε  

     άλλου κωλύματος του Διευθυντή ή ενόψει εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου από το Κέντρο, ο  

     Διευθυντής δικαιούται να ορίσει ως εκάστοτε αναπληρωτή του ένα από τα μέλη της Δ.Ε. 

5. Η Δ.Ε. συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του Διευθυντή. Ο Διευθυντής 

υποχρεούται να συγκαλέσει τη Δ.Ε., εφόσον το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη της. Η 

Δ.Ε. ευρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη της, οι δε 
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αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων, που δεν μπορεί όμως να είναι 

λιγότερα από τρία (3) μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή. 

 

Άρθρο 4.  Πόροι 
1. Πόροι του Κέντρου αποτελούν οι κάθε είδους συνεισφορές, δωρεές και επιχορηγήσεις από 

φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, έσοδα προερχόμενα από την υπαγωγή του Κέντρου σε 

προγράμματα της Ε.Ε. καθώς και τα δημιουργούμενα από τις δραστηριότητες του Κέντρου 

έσοδα. 

2. Ο προϋπολογισμός του Κέντρου καταρτίζεται από τον Διευθυντή και εγκρίνεται από τη 

Δ.Ε., διέπεται δε γενικότερα από τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαχείρισης των 

πανεπιστημιακών κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Ο 

προϋπολογισμός εκτελείται από τον Διευθυντή στο πλαίσιο των αποφάσεων της Δ.Ε. 

 

Άρθρο 5.  Διαχείριση 
1. Για το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. διατηρείται αποθεματικό στον ΕΛΚΕ, το οποίο προέρχεται από τις 

δραστηριότητες ή άλλους πόρους του Κέντρου. Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων 

του Κέντρου γίνεται από τον ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης και 

Χρηματοδότησης. 

2. Η πραγματοποίηση δαπάνης από τον ΕΛΚΕ που αφορά στο Αποθεματικό, γίνεται είτε με 

εντολή του Διευθυντή (μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.), είτε με απόφαση 

της Δ.Ε. (για ποσό άνω των 1.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.).  

3. Η πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο ανάληψης συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται 

με εντολή του εκάστοτε Επιστημονικού Υπευθύνου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 

έργου. Το από τον Νόμο εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό παρακράτησης επί του 

προϋπολογισμού των αναλαμβανόμενων προγραμμάτων διατίθεται στον ΕΛΚΕ, όπως 

προβλέπεται από τον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης καθώς και την ισχύουσα 

εκάστοτε ειδική πανεπιστημιακή νομοθεσία. 

 

Άρθρο 6.  Γενικοί  Όροι  Αναλαμβανόμενων  Προγραμμάτων 

1. Για κάθε ερευνητικό ή συναφές με τους σκοπούς του Κέντρου αναλαμβανόμενο εν γένει 

πρόγραμμα μπορεί να ορίζεται Επιστημονικός Επόπτης από τα μέλη ΔΕΠ του Τ.Ο.Π.Α. ή 

των συνεργαζόμενων φορέων, ο οποίος προσφέρει τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία του και 

γνωμοδοτεί για τον επιστημονικό χαρακτήρα των εργασιών. 

2. Κάθε επιστημονικό πρόγραμμα διευθύνεται από Συντονιστή, ο οποίος καθορίζεται μαζί με 

τα κύρια μέλη της ομάδας εργασίας στη σχετική πρόταση και είναι υπεύθυνος για τη 

διεξαγωγή του οικείου έργου. 
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3. Η πρόταση για την ανάληψη συγκεκριμένου προγράμματος πρέπει να τεκμηριώνει την 

επιστημονική συμβολή καθώς και την ικανότητα του Συντονιστή και των συνεργατών του να 

ανταποκριθούν στις αντίστοιχες απαιτήσεις του έργου. 

4. Προτάσεις ανάληψης προγραμμάτων και συναφών δράσεων εγκρίνονται από τη Δ.Ε. μετά 

από εισήγηση του Διευθυντή. 

 

Άρθρο 7.  Τακτικό  Πρόγραμμα  Δραστηριοτήτων  –  Έκτακτες  Εκδηλώσεις  και  
                 Δραστηριότητες 

1. Ο Διευθυντής υποβάλλει προς έγκριση στη Δ.Ε. μέχρι το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους το 

τακτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Κέντρου για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Κατ’ 

εξαίρεση, το πρώτο τακτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.Δ.ΣΥ. θα υποβληθεί έως το τέλος 

Νοεμβρίου του επόμενου έτους από τη σχετική εγκριτική απόφαση της Συγκλήτου για το 

Κέντρο. 

2.  Αποφάσεις για δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στο τακτικό πρόγραμμα ή που δεν  

     συνιστούν ερευνητικά προγράμματα λαμβάνονται από τον Διευθυντή με έγκριση της Δ.Ε.,    

     μνημονεύονται δε στον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων.  

 
Άρθρο 8.  Προσωπικό 

1. Το ερευνητικό-επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του 

Τ.Ο.Π.Α. ή και λοιπών πανεπιστημιακών Τμημάτων, Σχολών, ερευνητικών κέντρων κλπ, με 

γνωστικά αντικείμενα αντιστοιχούντα προς τα γενικότερα επιστημονικά πεδία του Κέντρου, 

από Υποψήφιους Διδάκτορες ή Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του οικείου Τμήματος ή 

Τμημάτων και κατά περίπτωση από Εξωτερικούς Συνεργάτες για εξειδικευμένα θέματα 

δραστηριοτήτων του Κέντρου. 

2. Το λοιπό προσωπικό του Κέντρου διέπεται ως προς την απασχόλησή του από τις κείμενες 

διατάξεις και τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν. 

3. Το Επιστημονικό Προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από τις εξής κατηγορίες: 
Ι. Ερευνητές: Ως ερευνητές μπορούν να συνεργάζονται με το Κ.Ε.Δ.ΣΥ.: 

α. Μέλη ΔΕΠ του των εμπλεκόμενων στη λειτουργία του Κέντρου Τμημάτων (εντός ή και  

εκτός Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλου ισότιμου Πανεπιστημίου του εξωτερικού), με  

γνωστικά αντικείμενα αντιστοιχούντα προς το γενικότερο επιστημονικό πεδίο του  

Κέντρου, ώστε η επιστημονική τους ειδίκευση να επιτρέπει να ανταποκριθούν στις  

ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων του Κέντρου. 

     β. Ερευνητές μη ανήκοντες στην προηγούμενη κατηγορία, εφόσον είναι κάτοχοι     

       διδακτορικών διπλωμάτων και έχουν διακριθεί στους επιστημονικούς κλάδους που    

       καλλιεργεί το Κέντρο. 
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ΙΙ. Βοηθοί Ερευνητές: Ως βοηθοί ερευνητές μπορούν να συνεργάζονται με το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. 

κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων της ημεδαπής ή αλλοδαπής στους κλάδους που καλλιεργεί το 

Κέντρο. 
     ΙΙΙ. Βοηθοί: Ως βοηθοί μπορούν να συνεργάζονται με το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. μεταπτυχιακοί φοιτητές  

ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού. 
ΙV. Επίτιμοι Επιστημονικοί Ερευνητές (Ε.Ε.Ε.): Ως Ε.Ε.Ε. μπορούν να  επιλεγούν 

Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες με διεθνές κύρος, οι οποίοι προσκαλούνται για περίοδο 1–12 

μηνών για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου του Κέντρου. 

4. Η συνεργασία του ανωτέρω αναφερόμενου Επιστημονικού Προσωπικού με το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. 

αποφασίζεται από τη Δ.Ε. μετά από εισήγηση του Διευθυντή. Οι Βοηθοί μπορούν να 

προσλαμβάνονται από τον Διευθυντή με έγκριση της Δ.Ε. 

5. Οι αποφάσεις της Δ.Ε. και του Διευθυντή, με τις οποίες αρχίζει η συνεργασία του 

Επιστημονικού Προσωπικού με το Κέντρο, θα πρέπει να καθορίζουν: 

  α. Το χρονικό διάστημα της συνεργασίας 

β. Το έργο και τις υποχρεώσεις που ανατίθενται κατά περίπτωση 

  γ. Το ωράριο παρουσίας στο Κέντρο 

  δ. Τις τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις κάθε μορφής του Κέντρου. 
 

Άρθρο 9.  Είδη  Αναλαμβανόμενων  Προγραμμάτων 
Το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. αναλαμβάνει και διεξάγει τα παρακάτω είδη προγραμμάτων: 

α. Προγράμματα που προβλέπονται από το ετήσιο πρόγραμμα του Κέντρου. 

β. Έκτακτα Προγράμματα ή Δραστηριότητες, που αποφασίζονται από τον Διευθυντή ή     

  τη Δ.Ε. καθ’ οιονδήποτε χρόνο. 

γ. Προγράμματα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από πηγές εκτός προϋπολογισμού   

  του Κέντρου (αυτοχρηματοδοτούμενα). 

 

Άρθρο 10.  Συμπλήρωση  Ειδικού  Κανονισμού – Έκδοση  Εσωτερικού  Κανονισμού 
1. Η Δ.Ε. μπορεί να συμπληρώνει τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό, με τις ίδιες διαδικασίες που 

ισχύουν για την αρχική του έγκριση. 

2. Εκτός από τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό, η Δ.Ε. δικαιούται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, 

να καταρτίσει και να καταθέσει προς έγκριση Εσωτερικό Κανονισμό όσον αφορά στη δομή 

και τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου. 

 

Άρθρο 11.  Διάλυση 

    Το Κέντρο διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία    

    λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, ύστερα από εισήγηση της  
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    Συνέλευσης του Τ.Ο.Π.Α., που λαμβάνεται επίσης με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της,  

    εφόσον όμως προϋπάρξει σχετική απόφαση της Δ.Ε. του Κέντρου.  
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