
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΧΕΛΙΟΝ NOMOV
Έ-1 τοΰ σχεδίου Νόμου «ττερ'ι ίδρύσεως παρά ττ ’Ακα

δημία ’Αθηνών Κέντρου Έρεύνης της ' Ελληνικής Κοι
νωνίας».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
'Η ίδρυσες ίδιου Κέντρου Έρεύνης της 'Ελληνικής Κοι

νωνίας δικαιολογείται ύπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ βασικού νό
μου «περί τής ’.Ακαδημίας ’Αθηνών», δεδομένου ότι εις τό άρ-
Θρον 5 τοΰ Ν. 4398/1929 (ΦΕΚ 308-Α), ώς άντικατεστά- 
θη διά τοΰ άρθρου μόνου τοΰ Π. Δ/γματος 229/1975 (ΦΕΚ 
68-Α) ορίζεται ότι, εις τήν Τάξιν τών ’Ηθικών καί Πολι
τικών ’Επιστημών τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών περιλαμβά
νονται πλήν τών άλλων καί αί κοινωνικαί έπιστήμαι.

Εις τήν βαθυτέραν ακριβώς μελέτην τών ανωτέρω επι
στημών αποβλέπει τό νέον τοΰτο Κέντρον Έρεύνης, τοΰ 
όποιου ή ίδρυσις κατέστη άναγκαία σήμερον εις εποχήν καθ’ 
ήν ή Ελλάς εύρίσκεται εις περίοδον κοινωνικών μεταλλαγών, 
αί όποΐαι τείνουν νά διαφοροποιήσουν τήν δομήν καί υφήν 
τής Ελληνικής Κοινωνίας.

Ή Ελληνική Κοινωνία, ώς σύνολον εις τό αστικόν, ήμια- 
στικόν καί αγροτικόν περιβ άλλον, δεν έχει μελετηθή καί 
έριυνηθή έπιστημονικώς ή όσάκις έπεχειρήθη τοΰτο ύπό 
ξένων επιστημόνων, έγένετο ούχί άνευ σφαλμάτων μέ άπο- 
τέλεσμα νά παρουσιάζεται διεθνώς μιά έλάχιστα άντιπρο- 
σωπευτική είκών τής Ελληνικής Κοινωνίας. Τοΰτο δέ 
είχε διά τήν Χώραν μας δυσμενείς πολιτικάς, οίκονομικάς 
καί άλλας επιπτώσεις.

Επομένως τό νέον τοΰτο κέντρον Έρεύνης τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών θά άναλάβη τήν συστηματικήν διερεύνησιν 
τής 'Ελληνικής Κοινωνίας καί μάλιστα ώς προβλέπεται 
διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ παρόντος νομοσχεδίου τόσον εις τήν 
σύγχρονον μορφήν της, όσον καί εις εξελικτικήν πορείαν 
της (διαχρονικώς).

Είδικώτερον διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ νομοσχεδίου προβλέ- 
πονται, πέραν τών ανωτέρω, οι τρόποι πραγματοποιήσεως 
τοΰ σκοπού τοΰ Κέντρου διά τής συνεργασίας αύτοΰ μετά 
συναφών φορέων τής ημεδαπής καί άλλοδαπής. Διά τοΰ 
αύτοΰ άρθρου έπεκτείνονται αΐ ίσχύουσαι περί λειτουργίας 
τών υφισταμένων Κέντρων διατάξεις τοΰ Ν. ,4545/1966 
καί έπί τοΰ έν λόγω νέου Κέντρου.

Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ νομοσχεδίου συνιστώνται κατά κλά
δους αί άπαραίτητοι θέσεις επιστημονικού καί διοικητικού 
προσωπικού διά τήν λειτουργίαν τοΰ Κέντρου, έπεκτείνονται 
δέ έπ’ αύτοΰ αί γενικώς ίσχύουσαι διατάξεις περί τών 
λοιπών επιστημονικών Κέντρων τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

Διά τοΰ άρθρου 3 προβλέπεται ή ισχύς τών άνωτέρω δια
τάξεων άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ Νόμου διά τής Έφημε- 
ρίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 15 ’Ιουνίου 1978 

Οί 'Τπουργοί
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως Οικονομικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΌΠΟΤΛΟΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων

I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Περί ίδρύσεως χαρά τη ’Ακαδημία ’Αθηνών Κέντρου 
Έρεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας.

Άρθρον 1.

Ίδρυσις—Σκοπός.

1. 'Ιδρύεται χαρά τή ’Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Έρεύ
νης τήί Ελληνικής Κοινωνίας, το όχοίον ίχει ώς σκοπόν:

α) τήν συστηματικήν καί εις δάθος έρευναν τής ελληνι
κής κοινωνίας διαχρονικώς καί συγχρονικώς. β) τήν έν γίνει 
κοινωνικήν έρευναν διά τήν προαγωγήν καί άνάπτυξιν τών 
Κοινωνικών ’Επιστημών, γ) τήν συνεργασίαν μέ ξένας ’Ακα
δημίας και συγγενή ιδρύματα έπί θεμάτων Κοινωνικών ’Επι
στημών καί έπί δημοσιευμάτων διεθνούς ένδιαφέροντος.

2. Οί σκοποί τοΰ Κέντρου δύνατνται νά πραγματοποιηθούν: 
α) διά τής διενεργείας ερευνών ύπό τών συντακτών τοΰ Κέν
τρου Ερευνών έπί θεμάτων γενικωτέρου ένδιαρέροντος εις 
τόν τομέα τής Ελληνικής Κοινωνίας καί διά τής δημοσιεύ
σεως τών πορισμάτων τών έρευνών τούτων, β) διά τής συγ
γραφής υπό τών συντακτών τού Κέντρου μελ.ετών έπί δεμά
των τών Κοινωνικών Επιστημών, διά τής διερευνήσεως στοι
χείων τής Ελληνικής Κοινωνίας καί τής δημοσιεύσεως αυ
τών, γ) διά τής συναγωγής όιόλιογραφίας καί τής δημιουρ
γίας Αρχείου δεδομένων, εις ο θά συγκεντροΰνται στοιχεία 
καί πληροφορίαι έπί θεμάτων τής Ελληνικής Κοινωνίας.

3. Τό Κέντρον είναι έπιστημονικόν τμήμα τής ’Ακαδημίας 
Αθηνών, ΰπαγόμενον εις τήν Τάξιν τών ’Ηθικών καί Πολι
τικών Επιστημών αυτής.

4. Αΐ διατάξεις τών παραγρ. 2. 3 καί 4 τοΰ άρθρου 2 
τοΰ Ν.Δ. 4545/1966 «περί τροποποιήσει»ς καί συμπληρώ
σεις τών-«περί τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών ισχυουσών διατά
ξεων» έφαρμόζονται καί έπί τοΰ διά τοΰ παρόντος ίδρυομένου 
Κέντρου.

Άρθρον 2.

Προσωπικόν τοΰ Κέντρου.

1. Διά τήν λειτουργίαν τοΰ Κέντρου συνιστώνται κατά 
κλάδους καί όαθμούς αί κάτιοθι θέσεις:

Κλάδος ΑΤ20 Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής
Κοινωνίας:

Μία (1) θέσις Διευθυντοΰ έπί όαθμώ 2ω.
Τρεις (4) δέσεις Συντακτών έπί όαθμοίς 7ω—3ω.

Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικός—Λογιστικός:
Μία (1) θέσις έπί δαθμοίς 1 Οω—6ω. ή όποια διατιθε- 

μένη διά τήν λειτουργίαν τής 'Τπηρεσίας τοΰ Κέντρου Έρεύ
νης τής Ελληνικής Κοινωνίας, προστίθεται εις τάς κατά 
τήν δημόσιευσιν τοΰ παρόντος ύφισταμένας όμοιας θέσεις τοΰ 
αύτοΰ κλάδου τοΰ διοικητικού προσωπικού τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών. . .

2. Αί διατάξεις τών άρθρων 4, 5, 6 καί 7 τοΰ Ν.Δ. 
4545/1966 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών 
απερί τής ’Ακαδημίας Αθηνών ισχυουσών διατάξεων», έφαρ-


