
Ιδρυση Ινστιτούτου Μελέτης και Τεκμηρίωσης

Εθνικών θεμάτων (ΙΜΕΤΕΘ)

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο 

Μελέτης και Τεκμηρίωσης Εθνικών Θεμάτων” (ΙΜΕΤΕΘ).

Το ΙΜΕΤΕΘ είναι κοινωφελής οργανισμός, δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα 

όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις και δεν διέπεται 

από τις διατάξεις που τον αφορούν.

2 . Έδρα του ΙΜΕΤΕΘ ορίζεται η Αθήνα.

3. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η μελέτη, νομική τεκμηρίωση και 

επιστημονική επεξεργασία εθνικών θεμάτων κατά τη διαπλοκή τους με διεθνείς 

ευρωπαϊκούς και εθνικούς θεσμούς σε συνάρτηση ειδικότερα με τις αμυντικές 

ανάγκες της χώρας και την προστασία των βασικών της συμφερόντων σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το Ινστιτούτο ιδία υποστηρίζει και διεξάγει 

επιστημονικές μελέτες του τομέα δραστηριοτήτων του, και διεξάγει καί 

υποστηρίζει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα.

4 . Όργανα Διοίκησης του ΙΜΕΤΕΘ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και 

ο Διευθυντής.

Το Δ .Σ. είναι όργανο χάραξης πολιτικής. Συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το 

χρόνο. Συγκροτείται από τό Διευθυντή, ως Πρόεδρο καί τέσσερα μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δύο 

από τόν Τομέα Δημοσίου Δικαίου καί δύο από τον Τομέα Διεθνών Σπουδών 

συμπεριλαμβανομένων των ομότιμων Καθηγητών που ορίζει ο Πρύτανης μετά 

από απόφαση του ως άνω Τμήματος και πρόταση του οικείου τομέα. Στο Δ.Σ. 

μετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας με βαθμό τουλάχιστον Ταξιάρχου ή αντίστοιχου και ένας εκπρόσωπος 

του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξουσίου Υπουργού 

Β'τάξεως που ορίζονται κάθε φορά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον 

Υπουργό των Εξωτερικών αντίστοιχα.



Ο Διευθυντής διορίζεται με θητεία 6 ετών που μπορεί να ανανεωθεί.

Τα λοιπά μέλη ΔΕΠ διορίζονται με θητεία 3 ετών που μπορεί να ανανεωθεί.

Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για κάθε θέμα Διοίκησης και λειτουργίας του 

Ινστιτούτου και πρέπει να είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίζεται με πράξη του Πρύτανη 

μετά από απόφαση του Τμήματος Νομικής και πρόταση του Τομέα Δημοσίου 

Δικαίου.

5. Ως την πρώτη συγκρότηση και το διορισμό του Δ .Σ. καί του Διευθυντή 

του Ινστιτούτου που πρέπει να γίνει το αργότερο ως τις 30 Απριλίου 1996, 

καθήκοντα του Δ .Σ. ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου 

Αθηνών

6 . Στο Ινστιτούτο δημιουργούνται υπηρεσία ερευνών και προγραμμάτων, 

υπηρεσία διοικητικών υποθέσεων, υπηρεσία οικονομικών υποθέσεων και τεχνική 

υπηρεσία.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και 

Οικονομικών ορίζεται το ποσό της τακτικής κατ'έτος και έκτακτης επιχορήγησης 

του Ινστιτούτου σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού και του λογαριασμού 

δημοσίων επενδύσεων. Το ΙΜΕΤΕΘ απολαμβάνει όλων των προνομίων του 

Ελληνικού Δημοσίου, πλην των φορολογικών απαλλαγών.

Επιτρέπεται σε Υπουργεία ή οργανισμούς του δημοσίου τομέα του 

ν.1256/1982, συμπεριλαμβανομένων της Βουλής των νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με απόφαση του 

προϊστάμενου υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου να προσφέρουν οικονομική 

υποστήριξη στο Ινστιτούτο σε βάρος του προϋπολογισμού τους, καθώς και να 

συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με δικαίωμα συμβουλευτικής ή 

αποφασιστικής ψήφου του Ινστιτούτου στο πλαίσιο συμφωνίας που θα συνάψουν 

μαζί του. Το Ινστιτούτο προσφέρει σε θέματα της αρμοδιοτητάς του στον 

Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών εφόσον το
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ζητήσουν, τη γνώμη ή την επιστημονική γνώση του και παρέχει τις δυνατότητες 

της Βιβλιοθήκης του για τις ανάγκες των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής 

Άμυνας.

8 . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και 

Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται 

Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου, με τον οποίο ιδρύονται και οι 

απαραίτητες θέσεις, και ο οποίος τροποποιείται μετά από πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου.

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις 

του παρόντος και ο σκοπός τους και ρυθμίζονται λεπτομερώς και κατ'απόκλιση 

από κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη γενική ή ειδική, οι αρμοδιότητες του

Ινστιτούτου και των Οργάνων του, η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του, οι 

κατηγορίες προσωπικού και ο τρόπος αμοιβής του και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια.

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ίδιου Πανεπιστημίου είναι 

δυνατό να διατίθεται περαιτέρω προσωπικό του για την κάλυψη των αναγκών του.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και από 

τον Κανονισμό Λειτουργίας, το Ινστιτούτο λειτουργεί ως Ερευνητικό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π .Ι.) του ευρύτερου πλαισίου των δραστηριοτήτων 

του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με την περί Ε.Π.Ι. νομοθεσία.
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