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Άρθρο 1 

Σύσταση 

 

1. με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών στις 21.1.1988 και 31.3.1988, με τις οποίες θεσμοθετείται 

η δημιουργία Κέντρων και Σεμιναρίων μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας και την 

απόφαση της 7.11.90 της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Πολιτικής Οικονομίας του 

Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το “Κέντρο Οικονομικών 

Μελετών του Παντείου Πανεπιστημίου, (Κ.Ο.Μ.)”, το οποίο μετονομάστηκε το 1991 

σε  “Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής”, ως ανεξάρτητο επιστημονικό, 

ερευνητικό και επιμορφωτικό πανεπιστημιακό ίδρυμα μεταπτυχιακού επιπέδου.  

2. Το ιδρυόμενο Κέντρο έχει διοικητική, διαχειριστική, οικονομική και 

επιστημονική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τη Σύγκλητο. 

 

Άρθρο 2 

Σκοποί & Μέσα 

 

1. Σκοπός του Κέντρου είναι η διεξαγωγή ερευνών και η μελέτη θεμάτων που 

εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας με ιδιαίτερη 

έμφαση στη μελέτη των όρων παραγωγής και εργασίας, της οικονομικής εξέλιξης, 

της οικονομικής πολιτικής, του οικονομικού ρόλου του κράτους και της δημόσιας 

οικονομικής καθώς και την κριτική διεπιστημονική μέθοδο ανάλυσης των 

οικονομικών προβλημάτων, όπως αυτά εμφανίζονται στο χώρο (εθνικό και 

υπερεθνικό) και το χρόνο, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οργάνωση 

μεταπτυχιακών μαθημάτων, η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα και η 

επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με τους προηγούμενους. 



2. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών το Κέντρο συγκροτεί ιδιαίτερο χώρο 

εγκατάστασης (βιβλιοθήκες, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επιστημονικά 

όργανα και άλλο εξοπλισμό), καταρτίζει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα, 

οργανώνει σειρές μαθημάτων, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές 

εκδηλώσεις, εκδίδει δημοσιεύματα και αναπτύσσει κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα 

σχετική με τους σκοπούς του. 

 

Άρθρο 3 

Διοίκηση 

 

1. Το Κέντρο διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, που ορίζει η 

Σύγκλητος, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αστικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

2. Τα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. των τριών 

πρώτων βαθμίδων του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Παντείου Πανεπιστημίου. Το πέμπτο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι 

εκπρόσωπος των φοιτητών του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η 

θητεία της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής. 

3. Ένα από τα τέσσερα μέλη Δ.Ε.Π. της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται από τη 

Σύγκλητο Διευθυντής του Κέντρου, μετά από εισήγηση των μελών της Διοικούσας 

Επιτροπής. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται με τον 

ίδιο τρόπο. 

4. Ο Διευθυντής προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και 

προΐσταται στο Κέντρο. 

5. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του 

Διευθυντή. Ο Διευθυντής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Διοικούσα Επιτροπή αν 

ζητήσουν τούτο 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 λιγότερο από 3 μέλη. 

 

Άρθρο 4 

Πόροι 

 

1. Πόροι του Κέντρου είναι κάθε είδους δωρεές και επιχορηγήσεις και τα έσοδα 

που προέρχονται από τις δραστηριότητές του. 



2.  Ο προϋπολογισμός του Κέντρου καταρτίζεται από τον Διευθυντή, εγκρίνεται 

από τη Διοικούσα Επιτροπή και επικυρώνεται από την Επιτροπή Ερευνών. Ο 

προϋπολογισμός εκτελείται από τον Διευθυντή του, στο πλαίσιο των αποφάσεων της 

Διοικούσας Επιτροπής. 

 

Άρθρο 5 

Διαχείριση 

 

1. Για το Κ.Ο.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου τηρείται ειδικός λογαριασμός στο 

“Λογαριασμό Ερευνών” της Σχολής (Π.Δ. 432/81). 

2. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από τον 

“ειδικό λογαριασμό” γίνεται με εντολή του Διευθυντή, σύμφωνα μ εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο 6 

Προσωπικό 

 

1. Το προσωπικό του Κέντρου διέπεται ως προς την πρόσληψή του από τις 

διατάξεις του Π.Δ. 432/81. 

2. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς το προσωπικό περιλαμβάνονται στον 

“Εσωτερικό Κανονισμό” του Κέντρου, που εγκρίνεται και τροποποιείται από τη 

Διοικούσα Επιτροπή. 

 

Άρθρο 7 

Διάλυση 

 

Το Κέντρο διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου και με ειδική πλειοψηφία των 2/3 

των μελών της, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ. του Τμήματος, που λαμβάνεται 

επίσης με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της. 


