
Κανονισμός ΕΡΓ.Α. 
 
1. Προσφερόμενες Υπηρεσίες από τo Ερευνητικό Εργαστήριο Αρχαιομετρίας 

από το 1999 

• Ανάληψη εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων 
• Υποστήριξη διδακτορικών, μεταπτυχιακών ή διπλωματικών διατριβών 
• Ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με στόχο την 

ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας 
• Οργάνωση σεμιναρίων / workshops / συνεδρίων 
• Εργαστηριακή υποστήριξη συγκεκριμένων μαθημάτων 
• Πεπραγμένα, ερευνητικά άρθρα, ειδικοί τόμοι συνεδρίων 
• Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια & περιοδικά. 
• Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια Ελλάδας και Εξωτερικού 
• Πρωτοβουλίες ανάπτυξης και προώθησης του γνωστικού αντικειμένου σε άλλα 

ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΚΥ, Δια Βίου Προγράμματα 
 
2. Οργάνωση και Δομή του Ερευνητικού Εργαστηρίου 

• Ο Διευθυντής: 
- Συντονίζει το έργο των μελών (ή των Ερευνητικών Ομάδων) του Ερευνητικού 

Εργαστηρίου. 
- Διαχειρίζεται τον εξοπλισμό και τις υποδομές του Ερευνητικού Εργαστηρίου. 
- Εκπροσωπεί το Ερευνητικό Εργαστήριο στα σχετικά όργανα του Πανεπιστημίου. 
- Εκπονεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ερευνητικού Εργαστηρίου. 
- Συντάσσει τον ετήσιο και 4ετή απολογισμό του Ερευνητικού Εργαστηρίου. 
- Εκλέγεται κάθε 3 χρόνια από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

• Μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου:  
Μέλη ΔΕΠ του Παν/μίου Αιγαίου που συμμετέχουν ενεργά στο Ερευνητικό 
Εργαστήριο και διαχειρίζονται ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα ως επιστημονικοί 
υπεύθυνοι ή συνεργάτες στο πλαίσιο του ΕΛΕ. Ερευνητικές Ομάδες: Διακριτές, 
ομάδες ερευνητών με κοινό εξειδικευμένο ερευνητικό ενδιαφέρον που ανήκει στο 
ευρύτερο αντικείμενο του Ερευνητικού Εργαστηρίου και είναι μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ του 
Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Παν/μίου Αιγαίου ή άλλων ΑΕΙ/Ερευνητικών 
Ινστιτούτων. (βλ. Επιστημονικές Συνεργασίες και Επιστημονική Ομάδα). 

• Ερευνητές:  
Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, πρόσφατοι διδάκτορες, 
μεταπτυχιακοί φοιτητές του Παν/μίου Αιγαίου που εκπονούν τη διατριβή τους και 
πτυχιούχοι, συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφοράς υπηρεσιών του 
Ερευνητικού Εργαστηρίου [1999-2021: 6 Διδακτορικά, 3 Υποψήφιοι διδάκτορες, και 
18 Πτυχιούχοι με Πτυχιακή εργασία και 26 Μεταπτυχιακοί (Μάστερ) που εκτέλεσαν 
σχετικές εργασίες με σαφή υποστήριξη του γενικότερου έργου του ΕΡΓ.Α.). Μία 
μεταδιδάκτορας από Τουρκία που απονεμήθηκε σχετική βεβαίωση και συνεργάτες 
διδάκτορες που συν-δημοσίευσαν με τον Δ/ντή του εργαστηρίου]. 

• Συνεργαζόμενοι Ερευνητές:  
Όπως παραπάνω, αλλά ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ/Ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται 
κατά περίπτωση με το Ερευνητικό Εργαστήριο. 

• Γραμματεία και Τεχνική Υποστήριξη:  
Το ΕΡΓ.Α. δεν έχει γραμματειακή υποστήριξη. 



 
3. Υποχρεώσεις του Ερευνητικού Εργαστηρίου 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αρχαιομετρίας είναι υπεύθυνο για: 
• Τη συνεχή προσφορά των υπηρεσιών όπως ορίζονται στο ΦΕΚ 
• Την απόκτηση και συντήρηση των κινητών και τεχνολογικών υποδομών του 
• Τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του χώρου με βάση τις γενικές διατάξεις και 

τον εσωτερικό κανονισμό του Παν/μίου Αιγαίου 
• Τη συνεχή ενημέρωση της επαγγελματικής/ακαδημαϊκής κοινότητας για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες του 
• Τη σύνταξη ετήσιου απολογισμού στον οποίο να αναφέρεται η δομή και 

οργάνωση, το εκτελεσθέν έργο, οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο ετήσιος 
απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα που ανήκει το Ερευνητικό Εργαστήριο 

• Τη δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας 
• Την τήρηση βιβλίου εξοπλισμού, βιβλιοθήκης, κ.λπ. 
• Τη σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης 4ετούς απολογισμού για την αξιολόγηση του 

Ερευνητικού Εργαστηρίου. 
 
4. Χρηματοδότηση των Ερευνητικών Εργαστηρίων 

Οι πηγές χρηματοδότησης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας 
περιλαμβάνουν: 
• Ερευνητικά/αναπτυξιακά/συμβουλευτικά έργα 
• Εκπαιδευτικά προγράμματα 
• Δωρεές και υποτροφίες για ερευνητές 
• Παρακράτηση από έργα των μελών του Ερευνητικού Εργαστηρίου (στα πλαίσια 

του ΕΛΕ) 
• Επιχορήγηση από το Παν/μιο Αιγαίου / ΕΛΕ / Σχολή ή Τμήμα 
• Επιχορήγηση από δημόσιους φορείς ή διεθνείς οργανισμούς 

 

 

 


