
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

.’Επί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί ίδρύσεως Κέντρου Διεθνούς 
καί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου».

Προς τήν Βουλήν των Ελλήνων

1. Ή συστηματική έρευνα τοΰ δικαίου των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων αποτελεί άπό μακροΰ χρόνου καί άπό πολ
λών απόψεων ανάγκην διά τήν χώραν μας. Οί θεμελιώδεις 
ούτοι εύρωπαϊκοί θεσμοί έπηρεάζουν βαθύτατα τήν ζωήν 
της ή πείρου μας, άλλα καί δι’ αύτής καί πέραν αυτής βαρύ
νουν εις τήν διαμόρφωσιν της παγκοσμίου οικονομικής καί 
πολιτικής σκηνής. 'Η Ελλάς συνεδέθη με τήν Ευρωπαϊκήν 
Οικονομικήν’Κοινότητα άπό τοΰ 1962, δυνάμει τής Συμφω
νίας τών ’Αθηνών τοΰ 1962, ήδη δέ ή αίτησίς της διά προσ- 
χώρησιν εις τήν Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα εισ
έρχεται έίς τήν κυρίαν φάσιν τής διαπραγματευτικής διαδι
κασίας.

Καί άνεζαρτήτως τής υφιστάμενης συνδέσεως ή τής προο
πτικής προσχωρήσεως, άλλ’ ιδίως έν δψει αυτών είναι 0~t- 
βεβλημένη, δι’ ευρωπαϊκήν χώραν μέ δεδομένον οικονομι
κόν προσανατολισμόν προς τά κράτη-μέλη τών Κοινοτή
των, ώς ή ‘Ελλάς, ή συστηματική έρευνα τοΰ ευρωπαϊκού 
κοινοτικού φαινομένου. Είδικώτερον, τό δίκαιον τών Εύρω- 
παΐκών Κοινοτήτων άποτελεϊ θεμελιώδη διάστασιν τού φαι
νομένου τούτου, δεδομένου ότι τό εις τάς ίδρυτικάς τών Κοι
νοτήτων συνθήκας στηριζόμενον δίκαιον, ά>λ.ά καί οί ύπό 
τών νομοθετικής άρμοδιότητος όργάνων τών Κοινοτήτων 
τιθέμενοι κανόνες δικαίου συγκροτούν επιβλητικόν δγκον 
νομικού υλικού καί συνιστούν, κατά τήν κρατήσασαν γνώ
μην, ιδίαν έννομον τάξιν, έπισφραγιζομένην λειτουργικώς 
διά τού εύρυτάτης άρμοδιότητος Δικαστηρίου τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων. 'Η προσχώρησις τής Ελλάδος εις τάς 
Εύρωπαϊκάς Κοινότητας θά όδηγήση είς τήν ένσωμάτωσιν 
τοΰ ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου είς τήν Ελληνικήν έν
νομον τάξιν μέ εύρυτάτους, ώς είναι προφανές, επ’ αυτής 
άντικτύπους. ΔΓ όλους αύτούς τούς λόγους ύφίσταται άνάγκη 
σπουδής καί έρεύνης τού ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, 
τήν οποίαν καθιστά ιδιαιτέρως έπείγουσαν ή έν κινήσει δια
δικασία τών διαπραγματεύσεων έπί τής αίτήσεως προσχω
ρήσεως τής ‘Ελλάδος είς τάς Εύρωπαϊκάς Κοινότητας. Είς 
τά ύπό τής Κυβερνήσεώς σχεδιαζόμενα μέτρα διά τήν όργά- 
νωσιν καί τήν προαγωγήν τής σπουδής καί τής έρεύνης τού 
ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου εντάσσεται καί ή δημιουρ
γία ειδικού έρευνητικού φορέως, ύπό τήν έπωνυμίαν «Κέν- 
τρον Διεθνούς καί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου», τήν 
ίδρυσιν καί συγκρότησιν τοΰ οποίου προβλέπει τό ύπό κρί- 
σιν σχέδιον Νόμου.

2. ‘Ως προκύπτει καί έκ τής έπωνυμίας τού Κέντρου τό 
έπιστημονικόν άντικείμενον αυτού· διατυπούται μέ ευρύτητα, 
είς τρόπον ώστε τό κύριον μέρος αυτού, ήτοι τό δίκαιον τών 
Εύρωπαΐκών Κοινοτήτων (άρθρον 2, παράγρ. 1), νά έντάσ-. 
σεται είς τό εύρύτερον φυσικόν πλαίσιόν του, ήτοι τό διεθνές 
οικονομικόν δίκαιον. Πράγματι, παρά τήν αύτοτέλειάν του, 
τό εύρωπαΐκόν κοινοτικόν δίκαιον, δέν παύει νή άποτελεϊ 
μίαν έκ τών νομικών έκφράσεων τών συγχρόνων τάσεων 
διεθνούς οικονομικής συνεργασίας καί είναι έπιστημονικώς 
άλλα καί πι^λιτικώς έπιβεβλημένον νά μελετάται καί νά 
ερευνάται είς τό οικουμενικόν πλαίσιόν αύτού. Μέ έμφασιν 
ούτως είς τό εύρωπαΐκόν κοινοτικόν δίκαιον, τό Κέντρον Θά 
ασχοληθή καί μέ τάς άλλος έκφράσεις τοΰ εύρυτέρου ευρω
παϊκού και τοΰ διεθνούς δικαίου τών οικονομικών σχέσεων 
καί συναλλαγών, ώς τούτο προκύπτει κυρίως άπό τάς πολυ
αρίθμους πολυμερείς, όλιγομερεϊς καί διμερείς συμβάσεις 
οικονομικής συνεργασίας, άλλα καί άπό. τήν διεθνή συναλ
λακτικήν πρακτικήν. 'Ο προορισμός τοΰ Κέντρου, ώς οργα
νισμού λειτουργοΰντος χάριν τής επιστημονικής έρεύνης 
αλλα καί ύπέρ τοΰ δημοσίου συμφέροντος (άρθρον 1 παρ. 1), 
παρέχει είς τούτο άφ’ ένός μέν τήν δυνατότητα νάκινηθή μέ 
τήν άναγκαίαν δι’ έρευνητικόν όργανισμόν έλευθερίαν, άφ’ 
ετέρου δέ τόν έτπβεβλημένον προσανατολισμόν, ώστε ή προ-
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τεραιότης τών ερευνητικών στόχων τού νάκάθορίζεται ί 
συναρτήσει προς τάς άνάγκας καί τά προβλήματα τής χώ 
ρας καί ύπό τό.πρίσμα τής έντάξεώς της, είς τό διεθνές οίκο 
νομικόν πλαίσιόν.

3. Τό Κέντρον ιδρύεται ώς νομικόν πρόσωπον ιδιωτικό 
δικαίου άνήκον είς τό Κράτος καί άπολαΰον διοικητικής κα 
οικονομικής αύτονομίας, τελεί δέ ύπό τήν έποπτείαν (άρ 
Θρον 1, παρ. 3) καί τόν οικονομικόν έλεγχον τού ‘Υπουργο 
Συντονισμού (άρθρον 6).

"Εδρα τοΰ Κέντρου ορίζεται ή Θεσσαλονίκη. Τήν έπιλο 
γήν ταύτην ύπηγόρευσαν πολλοί λόγοι, ώς ή άνάγκη καί τ 
σκοπιμότης ένισχύσεως τής έπιστημονικής έρεύνης έπί περί 
φερειακοΰ πεδίου καί ή ΰπαρζις είς τήν πόλιν τής προτεινο 
μένης έδρας τοΰ Κέντρου δύο Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικό». 
Ιδρυμάτων, άλλά καί ή γειτνίασις τής προτεινομένης έδρα; 
μέ τήν τρίτην, νεωτέραν ελληνικήν Νομικήν Σχολήν τοΐ 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Πρόσθετον κίνητροι 
διά τήν έπιλογήν τής Θεσσαλονίκης ώς έδρας τού Κέντροι 
είναι ή ύπαρξις είς τό Πενιπιστήμιον-τής πόλ.εως ταύτηε 
έργαστηρίου ήλεκτρονικών διερευνητών προσανατολισμέ
νου είς τήν έπιστημονικήν έρευναν. Τό Κέντρον Θά έπιδιώξη 
τήν σύνδεσίν του μετά τού έν λέγω έργαστηρίου^ πρός τόν 
σκοπόν όπως έφαρμόση τήν μέθοδον τής ήλεκτρονικής άπο- 
θηκεύσεως καί έπεξεργασίας τής νομικής πληροφορίας (άρ
θρον 2, παρ. 2) τήν οποίαν έχουν εισαγάγει αί Εύρωπαϊκαί 
Κοινότητες καί ή όποια θά καταστήση εύχερεστέραν καί 
άσφαλεστέραν τήν άρχειοθέτησιν καί έρευναν τοΰ εύρωπαϊ- 
κοΰ κοινοτικού δικαίου.

4. Οί σκοποί τού Κέντρου καί αί προς έκπλήρωσιν αυτών 
προβλεπόμεναι δραστηριότητες, ώς καθορίζονται είς τάς 
παραγράφους 1 καί 2 τού άρθρου 2 τού σχεδίου, τονίζουν 
μετ’ έμφάσεως τόν έρευνητικόν χαρακτήρα τού οργανισμού. 
Πέραν όμως τής βασικής καί τής έφηρμοσμένης [έρεύνης, 
τό Κέντρον θά άποβλέψη καί είς τήν διάδοσιν τής γνώσεως 
τού επιστημονικού άντικειμένου του διά δημοσιεύσεων καί 
διά τής όργανώσεως ένημερωτικών καί έπιμορφωτικών έκ- 
δηλώσεων προοριζομένων κυρίως διά κρατικούς λειτουργούς.

5. ‘Η διοίκησις καί ή διεύθυνσις τού Κέντρου καθορίζε
ται είς τά άρθρα 3 καί 4 τού σχεδίου. Διά τής διοικήσεως 
τού Κέντρου ύπό ολιγομελούς συλλογικού όργάνου έπεδιώχθη 
όπως τούτο καταστή διοικητικώς εύέλικτος μηχανισμός. 
Κατά τόν ορισμόν, έξ άλλου, τών προσόντων τών επιφορτι
σμένων μέ τήν διεύθυνσιν τού Κέντρου προσώπων διετυπω- 
θησαν αυστηρά άλλά καί εύρέα κριτήρια, δεσμεύοντα τόν 
έποπτεύοντα Υπουργόν καί δυνάμενα νά όδηγήσουν είς την 
έπιλογήν καταλλήλων καί άρμοδίων έπιστημόνων. Εις τό 
•άρθρον 5 τοΰ σχεδίου προβλέπεται ή συγκρότησες συλλογι
κού όργάνου έρευνητικού προγραμματισμού, άποτελουμέ- 
νου έκ τού διευθυντού καί τού Γραμματέως τού Κέντρου 
καί έξ ισαρίθμων έκπροσώπων τού λοιπού έρευνητικού προ
σωπικού, είς τρόπον ώστε νά προάγεται τό κλίμα συλλογι
κής έργασίας καί νά παρέχεται δυνατότης εύρείας έκφρα- 
σεως τών έπί μέρους επιστημονικών άντιλ.ήψεων καί τάσεων.

6. Ό οικονομικός έλεγχος τ“ού Κέντρου, ώς ρυθμίζεται 
είς τό άρθρον 6 τού σχεδίου, όργανοϋται κατά τρόπον συν- 
δυάζοντα τήν συνεχή ύπό ορκωτών λογιστών καί τού έπο- 
πτεύοντος ‘Υπουργού λογιστικήν παρακολούθησιν πρός την 
έκ τού προορισμού τού Κέντρου έπιβαλλομένην εύκινησίαν 
είς τήν διαχείρισιν τών πόρων αύτού. Είς τάς παραγράφους 
1 καί 2 τού άρθρου 7 καθορίζονται αί πηγαί τών τακτικών 
καί εκτάκτων πόρων τού Κέντρου, ένώ είς τήν παράγρ. 3 
τού αύτού άρθρου καθιερούνται αί σύμφωνοι πρός τήν φύ- 
σιν καί τήν άποστολήν τού Κέντρου δημοσιονομικαί άπαλ- 
λαγαί. Έξ άλλου, είς τάς παραγράφους 4, 5 καί 6 τού αύτού 
άρθρου προβλέπεται ή δυνατότης δωρεάν έκτυπώσεως τών 
δημοσιευμάτων τού Κέντρου είς τό ’Εθνικόν Τυπογραφεϊον, 
ώς καί ή δυνατότης άπαλλ.οτριώσεων άστικών ακινήτων 
διά τήν έγκατάστασιν αύτού καί ή δυνατότης δωρεάν στε- 
γάσεώς του είς κτίρια άνήκοντα είς τό Δημόσιον ή νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου.



7. Εις τό άρθρον δ τοΰ σχεδίου τίθενται γενικοί κανόνες 
άφορώντες τό προσωπικόν τοΰ Κέντρου. Μεταξύ των δια
τάξεων τοΰ άρθρου τούτου δέον νά έπισημανθη ή της’—αρά
γραφου 3, διά τής όποιας καθιεροΰται τό συμβιβαστόν τών 
έργων τοϋ Διευθυντοϋ, τοϋ γραμματέως καί τοΰ έστιστημο- 

' νικοϋ έρευνητοϋ πρός'τήν ιδιότητα τοϋ δικηγόρου._'Η διά- _ 
ταξις αδτη έκρίθη άναγκαία, έν συστοιχία προς ταυτοσή
μους διατάξεις τής νομοθεσίας περί δικηγόρων άφορώσας 
έτερα ερευνητικά ιδρύματα, δεδομένου δτι οί επιστημονικοί 
συνεργάται κέντρων νομικής έρεύνης έχουν συνήθως την 
ιδιότητα τοΰ δικηγόρου καί δέν θά παρητοΰντο ταύτης χά- 
ριν πρόσκαιρου,"κατά τό μάλλον'ή ήττον, άπασχολήσεώς 

-των εις ερευνητικόν ίδρυμα.
-]·■ 8. Τό άρθρον 9 τοϋ σχεδίου προβλέπει την διαδικασίαν 
έκδόσεως των άναγκαίων διά την λειτουργίαν τοΰ Κέντρου 
τούτου Κανονισμών καί την παροχήν έξουσιοδοτήσεως προς 
τόν έποπτεύοντα 'Τπουργόν προς έκδοσιν άποφάσεων, ρυ- 
θμιζουσών τάς λεπτομερείας εφαρμογής τοΰ έν σχεδίω Νό
μου. -

9. Διά τοΰ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου ή Κυβέρνησις έλπίζει 
ότι είσηγεϊται είς την Βουλήν τήν συγκρότησιν προτύπου 
καί συγχρονισμένου κέντρου έπιστημονικής έρεύνης, καλύ- 
πτοντος καίριον καί ζωτικοΰ πολιτικοΰ καί έπιστημονικοΰ 
ένδιαφέροντος τομέα. Πιστεύει δτι ή έγκρισις τοΰ νομοσχε
δίου U7ro τής Εθνικής ’Αντιπροσωπείας θ’ άποτελέση υπη
ρεσίαν δχι μόνον υπέρ των ειδικών άντικειμενικών σκοπών 
τοΰ ύπό ίδρυσιν Κέντρου άλλα καί γενικώτερον ύπέρ τκς 
προαγωγής τής έπιστημονικής έρεύνης είς τήν χώραν μ: %

ύ-· Έν Άθήναις τή 8 Σεπτεμβρίου 1977 - - · ■
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ΠΑΝ., ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ ΕΤΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί ίδρύσεως 'Κέντρου Διε-δνοϋς καί Ευρωπαϊκού Οικονο
μικού Δικαίου.

Άρ-δρον 1.

Σύστασις, ΤΚωνυμία, Έδρα, Έποπτεία.

1. Ίίρύεται νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου ύπό τήν 
επωνυμίαν «Κέντρον Διε-δνοϋς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Δίκαιου», άνήκον είς ■ τό Κράτος, άπολαύσν διοικητικής καί 
οικονομικής αυτονομίας καί λειτουργούν χάριν προαγωγής 
τής έπιστημονικής έρεύνης καί ύπέρ τού δημοσίου συμφέρον-
"°ς·. . · . . .

2. 'Εδρα τοΰ Κέντρου ορίζεται ή Θεσσαλονίκη.
3. Ή έποπτεία τοϋ Κράτους έπί τοϋ Κέντρου ασκείται διά 

τοϋ 'Γπσυργού Συντονισμού.
Άρθρον 2.

Σκοπός — Δραστηριότητες.

1. Σκοπός τού Κέντρου είναι ή προαγωγή τής δασικής 
καί έφηρμοσμένης έρεύνης καί ή διάδοσις τής γνώσεως 
τού διεθνούς καί τού ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου, ίδια 
δέ τοϋ δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ώς και ή πα
ροχή ύπ' αΰτοϋ συμβουλευτικής συνδρομής καί νομικών πλη
ροφοριών έπί -δεμάτων τού επιστημονικού άντεκειμένου του 
πρός το Κράτος, τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τας 
έπαγγελματικάς οργανώσεις τών νομικών καί των φορέων 
τής οικονομικής δραστηριότητες καί τους δικηγόρους. Αί 
προϋποθέσεις παροχής συμβουλευτικής συνδρομής καί νομι
κών πληροφοριών -δέλουν κα-δορισ-δή διά τοΰ έν άρ·δρω 9 
παράγραφος 1 περίπτωσις (6) τοΰ παρόντος πρσδλεπομένου 
κανονισμού.

- 2. Πρός έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού του το Κέντρον συγ/ρψ- 
τεί διδλιο-δήκην καί'άρχείον υλικού, εξυπηρετούμενα καί διά 
συστήματος ήλακτρονικής επεξεργασίας τής νομικής πλη
ροφορίας, καταρτίζει καί' έκτελεΓ μακροπρόθεσμα " καί 'βρα
χυπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα, οργανώνει σεμινάρια, 
εκδίδει δημοσιεύματα, συνεργάζεται με-δ’ ημεδαπών καί ξέ
νων ερευνητικών κέντρων καί οργανισμών τού αϋτοΰ ή συγ
γενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος καί αναπτύσσει πάσαν 
άλλην πρόσφορον δραστηριότητα. *

• - Άρ-δρον 3. '■

Διοίκησις τού Κέντρου, Συμδούλιον, Σύν-δεσις,
'Αρμοδιότητες, Λειτουργία. 1 ' _»' ■ —· ' ' *

1. Τό Κέντρον διοικείται ύπό πενταμελούς Συμβουλίου 
άποτελουμένοο έκ τοΰ Διευ-δυντού καί τοΰ Γραμματέως, εξ 
ένός εκπροσώπου τοΰ ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελή-^ 
τηρίου Θεσσαλονίκης, όριζομένου μετά τοΰ άν απλήρωτου αύ- 
τοϋ έπί -οητεία δύο έτών ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Επιμελητηρίου;, έξ ένός εκπροσώπου τού Δικηγορικού Συλμ 
λόγου Θεσσαλονίκης, όριζομένου μετά τοϋ άναπληρωτοΰ αυ
τού έπί -δητεία δύο έτών ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου» τοΰ}

- Συλλόγου, καί έξ ένός έκπρρσώπου τού Υπουργείου Συντονι
σμού, όριζομένου μετά τού άναπληρωτοΰ αυτού,. δ«’ άποφά- 
σεως τοϋ έποπτεύοντος ’Γπουργού, έπί ΰητεία δύο ετών.. Ό 
διορισμός τού έκπρορονπούντος τό 'Γπουργεϊον Συντονισμού 
μέλους τοϋ Συμβουλίου ειναε έλευ-δέρως ανακλητός. . ,7

2. Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου ορίζεται ό Διευ-δυντής τού
Κέντρου. · ;

3. Χρέη ειδικού γραμματέως τοϋ Συμβουλίου ασκεί ύπάλ- 
λήλος τού Κέντρου επιλεγόμενος ύπό του Συμβουλίου. . γ .

4. Τό Συμβοόλιον ασκεί πάσαν αρμοδιότητα άναφε"ρομ£νην' 
είς τήν διοίκησιν τοϋ Κέντρου καί τήν διαχείρισιν τών πό
ρων χμ τής περιουσίας αύτοΰ, καταρτίζει τόν προϋπολογι
σμόν καί εκπονεί τά προγράμματα ερευνών τοΰ Κέντρου. Ό 
προϋπολογισμός τοΰ Κέντρου έγκρ ίνεται ύπό τού έποπτεύον- 
τος Υπουργού. Τό Συμδούλιον δύναται δι’ άποφάσεώς του νά 
άνα-δέτη τήν άσκησιν εΐδικώς κατανομαζομένων, κατά κατη
γορίας ή κατά -δέμα, αρμοδιοτήτων του είς μέλος αύτοΰ,

5. Τό Συμδούλιον συνέρχεται είς τακτικήν συνεδρίαν κατά 
μήνα, εκτάκτως δέ οσάκις ή-δελε συγκληδή ύπό τού Πρόε
δρου, ύποχρεουμένου νά συγκαλέση τό Συμδούλιον έφ’ όσον, 
ή-δΐλον ζητήσει τούτο δυο τουλάχιστον μέλη τοϋ Συμδοολίου. 
Βύρίσκεται έν άπ-αρτία έφ’ όσον παρίστανται τρία τούλάχ»- 
στον μέλη αύτοΰ. Λαμβάνει τάς αποφάσεις του διά πλείοψη- 
φίας τών παρόντων μελών.

6. Ό Π ρόεδρος εκπροσωπεί τό Κέντρον, συγκαλεί τό
Συμδούλιον αΰτοϋ κατά τούς όρους τής προηγουμένης παρα
γράφου, καταρτίζει τήν ήμερησίαν διάταξιν καί προεδρεύει 
τών εργασιών αύτοΰ. Έν περιπττώσει έλλείψεως, «απουσίας ή 
κωλύματος του άναπληρούται είς πάσας τάς άρμοδιόπητάς 
του ύπό μέλους τοϋ Συμδουλίου όριζομένου κατά πλειοψη- 
φίαν ύπό τών λοιπών μελών αυτού, άλλως ύπό πού Υπουρ
γού Συντονισμού. Ή ψήφος τοϋ Προέδρου ή τοϋ ασκούντος 
τάς αρμοδιότητας τοΰ Προέδρου υπερισχύει έν περιπτώσει 
ίσοψηφίας εις τό πλαίσιον παντός συλλογικού οργάνου τοϋ 
Κέντρου. ■

"Αρ-δρον 4.
Λιεύ-δυνσις τού Κέντρου. Διευ-δυντής καί Γραμματεύς.

Προσόντα. Αρμοδιότητες. ’Ασυμβίβαστα.

1. Τό Κέντρον ίιευ-δύνεται ύπό τοϋ Διευ-δυντού επίκουρου- 
μένου ύπό τοΰ Γραμματέως.

2. Διευ-δυντής ώς καί Γραμματεύς διορίζεται δι αποφά 
οκών τού έποπτεύοντος 'Γπουργοϋ έπί σνμδάσει ιδιωτικού δι 
καίου διάρκειας δύο έως πέντε έτών, διατελών ή διατελεσα 
κα-δηγητής ελληνικού άνωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
έχω·* συγγενή πρός τό επιστημονικόν αντί κείμενον τοϋ Κέν


