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Τίτλος Εργαστηρίου:  

Εργαστήριο Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Εφαρμοσμένων Οικονομικών 
Εσωτερικός Κανονισμός 

Άρθρο 1. Ίδρυση Ερευνητικού Εργαστηρίου 
1. Το Εργαστήριο Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών(ΕΛΧΕΟ) ανήκει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΣΔΟ, ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας.    
2. Το ΕΛΧΕΟ ιδρύεται με απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας  κατόπιν 
εισήγησης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας που έλαβε υπόψη τη σχετική 
πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής , και την 
σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Ο κανόνισμός λειτουργίας του 
στηρίζεται στις αρχές  του Πρότυπου  Εσωτερικού Κανονισμού Ερευνητικών Εργαστηρίων του 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
(αριθμ. 102/7-3-2017, θέμα 11ο) και τις διατάξεις του Ν.4009/201 Ι (ΦΕΚ 195 Α.) και του 
άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α.). Η κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία του 
ΕΛΧΕΟ, σύμφωνα με το νόμο, είναι δυνατή με απόφαση του Προέδρου του Ιδρύματος μετά από 
εισήγηση της οικείας Κοσμητείας και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Η εισήγηση της 
Κοσμητείας λαμβάνει υπόψη πρόταση της Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση κατάργησης 
τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου τμήματος σε 
αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν στο Τμήμα.  

Άρθρο 2. Σκοπός  
Σκοπός και Αντικείμενο του Εργαστηρίου:  

1. Αντικείμενα και Βασική Αρχή του Εργαστηρίου  
Το Εργαστήριο: α) θα εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά 
αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής, Κοστολόγησης, Χρηματοοικονομικής, Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών, Οικονομετρίας Τραπεζικής, Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, και Ασφαλιστικής και β) 
θα ανήκει οργανικά στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΣΔΟ). 
Οι επιστημονικές περιοχές στις οποίες κυρίως θα δραστηριοποιείται το Εργαστήριο είναι οι 
ακόλουθες: 
A. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
B. Λογιστικές Εφαρμογές και Πρακτικές 
Γ. Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 
Δ. Ελεγκτικές (Auditing) Εφαρμογές και Πρακτικές 
E. Εφαρμογές και Πρακτικές Οργανωσιακού και Διοικητικού Ελέγχου (Control) 
ΣΤ . Εφαρμογές και Πρακτικές Μέτρησης και Διοίκησης της Απόδοσης 
Ζ. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 
Η. Αγορές Παραγώγων 
Θ. Αγορές Εμπορευμάτων και Ενέργειας 
Ι. Τραπεζικές εφαρμογές 
ΙΑ. Οικονομικές Εφαρμογές 
ΙΒ. Οικονομετρία 
ΙΓ. Αγορά Ασφαλιστικών Προϊόντων 
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ΙΔ. Management & Marketing υπηρεσιών και προϊόντων 

2. Σκοπός του Εργαστηρίου 
Βασική Αρχή του νέου Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι η εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας 
και η επαύξηση / διάχυση των γνώσεων που δημιουργούνται από ερευνητικές οµάδες µε κοινά ή 
συµπληρωµατικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Επίσης, το Ερευνητικό Εργαστήριο θα συντελεί 
αφενός στη δηµιουργία ενός ελκυστικού ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος µε συνέργειες µε άλλα 
ερευνητικά εργαστήρια του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, αφετέρου στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας 
έρευνας, καθώς και στην ερευνητική ανάδειξη και καταξίωση νέων µελών ΕΠ µε υψηλά 
προσόντα. Τονίζεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει αξιόλογη 
ερευνητική παρουσία αφού παρουσιάζει ένα σημαντικό ερευνητικό έργο τα τελευταία χρόνια με 
εθνικές και διεθνείς συνεργασίες.  
Σκοπός του «Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης» είναι η μεθοδική 
επιστημονική ανάλυση και μελέτη επίκαιρων θεμάτων της χρηματοοικονομικής και διοικητικής 
λογιστικής, ελεγκτικής, χρηματοοικονομικής, οικονομικών και συναφών αντικειμένων 
(Τραπεζικής, Ασφαλιστικής, Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών) καθώς και 
η υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με στόχο την επιστημονική συμβουλευτική για 
την επίλυση προβλημάτων τους. Στόχος επίσης είναι η συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης 
γνώσης με σκοπό να δημιουργηθεί περιβάλλον κατάλληλο για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
έρευνας στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Μεταξύ άλλων το Εργαστήριο στοχεύει να καλύψει: 
1. Την διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα αντικείμενα που προσδιορίζονται από 
το Εργαστήριο. 
2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου. 
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και 
αλλοδαπής, εφόσσν οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου. 
4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς, β) με ιδιωτικούς 
φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και ιδιωτικές επιχειρήσεις με στόχο τη προώθηση και την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία ή την υποβολή 
προτάσεων σε θέματα που συμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. 
5. Την παροχή υπηρεσιών συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
ακολουθώντας την ακαδημα'ίκή δεοντολογία, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές και 
συνεισφέροντας στην προώθηση των στόχων του Ιδρύματος. 
6. Τη συνεισφορά και διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων 
συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και 
εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 

Άρθρο 3. Προσωπικό του Εργαστηρίου 
1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται κατά την ίδρυση του από όλα τα μέλη ΕΠ 

του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος και το επιστημονικό τους έργο σχετίζεται με τα αντικείμενα που υποστηρίζει 
το εργαστήριο (βλ. Πίνακα Παραρτήματος).  

2. Την βασική ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου μπορεί να πλαισιώνουν και ερευνητές, 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, τεχνικό προσωπικό έρευνας και βοηθοί έρευνας που 
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έχουν οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας με το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και των 
οποίων το γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητα έχει άμεση συνάφεια με τα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου. 

3. Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεργασιών του Εργαστηρίου με άλλα αντίστοιχα 
Εργαστήρια ως συνεργαζόμενοι ερευνητές μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και 
καθηγητές άλλων ΑΕΙ ή ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού καθώς και ομότιμοι καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

4. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προσφέροντας επικουρικό έργο μέλη του 
Ε.ΔΙ.Π. και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) μετά από αίτημα του 
ενδιαφερόμενου και ύστερα από απόφαση του οικείου Τμήματος με την σύμφωνη γνώμη 
της βασικής ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου. 

Τα μέλη του τμήματος που έχουν τις προυποθέσεις της περίπτωσης 1 του παρόντος άρθρου 
εντάσσονται αυτοδίκαια στο Εργαστήριο με την ίδρυση του. Η ένταξη στο εργαστήριο 
Ερευνητών, βοηθών έρευνας και τεχνικού προσωπικού έρευνας των περιπτώσεων 2 έως 4 τελεί 
υπό την εποπτεία και έγκριση  του Διευθυντή του εργαστηρίου, ενώ για προσωπικό της 
περίπτωσης 4 χρειάζεται και η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.  

Η συνέχιση της συμμετοχής των μελών του εργαστηρίου τελεί υπό την αίρεση εσωτερικής 
αξιολόγησης σύμφωνα με σύστημα συγκεκριμένων και διαφανών κριτηρίων παραμονής 
(δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια, μελέτες, σεμινάρια, υποβολή προτάσεων κ.λ.π. τα 
οποία το εργαστήριο θα επεξεργαστεί. Η τήρηση των κριτηρίων συμμετοχής εξετάζεται ανά 
ημερολογιακό έτος και δίδεται προθεσμία ένα ημερολογιακό εξάμηνο για εκπλήρωση των 
στόχων σε περίπτωση ενδεχόμενης υστέρησης. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αναστολή 
της συμμετοχής τους στο εργαστήριο για προσωπικούς λόγους για διάστημα που συμφωνείται 
με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του εργαστηρίου δεν μπορούν 
να είναι λιγότερα των τριών.  

Άρθρο 4. Διοίκηση και Αρμοδιότητες 
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή του, που είναι Καθηγητής του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κατά προτεραιότητα από τις βαθμίδες του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου. Ο 
Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται, από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
(ΓΣΕΣ) και η εκλογή του, μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της Σχολής, επικυρώνεται 
από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί 
να ανανεωθεί για μια θητεία σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες. Προβλέπεται 
η δυνατότητα εκλογής Αναπληρωτή Διευθυντή, ο οποίος αντικαθιστά τον Διευθυντή στα 
καθήκοντα του σε περίπτωση κωλύματος ή βραχυπρόθεσμης αναστολής των καθηκόντων του. 
Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της θητείας του διευθυντή και του αναπληρωτή 
διευθυντή κάθε εργαστηρίου εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας.  

2. Ο ασκών καθήκοντα Διευθυντή Εργαστηρίου έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
α) Εισηγείται, σε συνεργασία με τα μέλη του Εργαστηρίου, στη Συνέλευση του Τμήματος τον 
κανονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου. 
β) Διαμορφώνει, σε συνεργασία με τα μέλη του Εργαστηρίου, τον μεσοπρόθεσμο στρατηγικό 
σχεδιασμό του Εργαστηρίου, θέτει τους αναπτυξιακούς στόχους του Εργαστηρίου και μεριμνά 
για την υλοποίηση αυτών. 
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γ) Συντάσσει, σε συνεργασία με τα μέλη του Εργαστηρίου, και υποβάλλει στο Τμήμα τον ετήσιο 
προγραμματισμό του Εργαστηρίου. Επίσης υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο Τμήμα και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. 
δ) Μεριμνά για την αυτάρκεια και την ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου, 
την στελέχωση του με το ανάλογο προσωπικό και την οικονομική διαχείριση των εσόδων του 
Εργαστηρίου. 
ε) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά δραστηριότητα του Εργαστηρίου και γενικά 
είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, ενώ συνυπογράφει κάθε είδους 
συμβάσεις συνεργασίας με άλλους Φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδιους θεσμικούς 
εκπροσώπους του Ιδρύματος. 

Άρθρο 5. Εγκαταστάσεις - Λειτουργία 

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 
στο οποίο ανήκει. Η έδρα είναι στην Αίθουσα Β216 στο κτίριο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα 
Ψαχνά. Για την αλλαγή αυτής, ή για την προσθήκη επιπλέον χώρων απαιτείται απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση που η μετεγκατάσταση γίνει σε χώρο εκτός 
των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας απαιτείται πλέον της απόφασης του Τμήματος 
και απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος.  Στους χώρους του Εργαστηρίων περιλαμβάνονται 
εκείνοι στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του, 
συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για την 
διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεωρούνται επίσης το γραφείο του 
Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για την λειτουργία τους. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.  
2. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό 
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Η λειτουργία του Εργαστηρίου πέραν του ωραρίου αυτού απαιτεί 
σχετική απόφαση του Διευθυντή του. 
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη 
χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων 
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 
4. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο 
Εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασιστεί. 
Καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων όταν αυτό είναι 
αναγκαίο. 
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του 
Εργαστηρίου ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και 
εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, 
επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί. 
6. Στο κάθε Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη της βασικής 
ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου αποκλειστικά και σε συνεργασία με άλλους καθηγητές 
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ή ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές, οι 
οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην 
οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη 
οργάνων τα οποία διαθέτει το Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής 
της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται. 
7. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε Εργαστήριο πρέπει να μεριμνά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 
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α) Η συνεχής προσφορά του στο πλαίσιο της αποστολής του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 
2 του παρόντος. 
β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται και των γενικότερων 
δράσεων του. 
γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει 
αναλυτικές πληροφορίες των δραστηριοτήτων του. 

Άρθρο 6. Έσοδα 

α) Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από: 
1. Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που 
συμμετέχει το Εργαστήριο. 
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. 
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. 
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και νομικά ή Φυσικά πρόσωπα. 
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. 
β) Τα έσοδα των Εργαστηρίων διατίθενται για τις δαπάνες υποστήριξης της εύρυθμης 
λειτουργίας τους, την αγορά εξοπλισμού, αναλωσίμων, τη συντήρηση και διαμόρφωση των 
χώρων των εργαστηρίων και για υποτροφίες προς Φοιτητές. 
γ) Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ),σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της παρακράτησης υπέρ του 
Ε.Λ.Κ.Ε.και αφού καλυφθούν οι επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό των 
έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε., μαζί με άλλα έσοδα που 
προκύπτουν από πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κ.ά. χρησιμοποιούνται για τη 
βελτίωση της υποδομής και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου, καθώς και για την προβολή των 
δραστηριοτήτων του. 

Άρθρο 7. Τηρούμενα βιβλία 
1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή: 

- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. 
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού, υλικών, επίπλων, κλπ. 
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και λογισμικών που ανήκουν στο Εργαστήριο. 
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αντίγραφα τιμολογίων, δαπανών και ετήσιο 
λογιστικό Φύλλο εσόδων - εξόδων με διαρκή ενημέρωση. 
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. 
- Αρχείο μεταβολών προσωπικού. 
- Αρχείο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η οποία περιλαμβάνει επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές, διοργανώσεις ημερίδων, 
συνεδρίων ή εκπαιδευτικών διαλέξεων όπως και συμμετοχές του προσωπικού των Εργαστηρίων 
σε επιστημονικά επίπεδα. 
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που 
κρίνεται απαραίτητο. 
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Άρθρο 8. Αξιολόγηση 
Το Εργαστήριο υπόκεινται σε περιοδική αξιολόγηση του έργου του, ανά τριετία, με βάση 
διαδικασία που ορίζει η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου υποβάλλει 
ετήσιο απολογισμό του έργου του Εργαστηρίου στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και στη 
ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Άρθρο 9. Τίτλος-Σφραγίδα 
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα 
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Κτιρίου του 
Τμήματος που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.  
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του σφραγίδα με το τίτλο του 
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για 
την ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Αρχικά μέλη του Εργαστηρίου:  
Μέλη ΕΠ Τμήματος 

Καθηγητές 

01 Δρ Θάνος Γεώργιος   

02 Δρ Πάντα Μαρία  

03 Δρ Παπαδόγγονας Θεόδωρος   

Αναπληρωτές Καθηγητές 

04 Δρ Κούρτης Παναγιώτης  

05 Δρ Ταλιαδούρος Σπυρίδων  

Επίκουροι Καθηγητές 

06 Δρ Σφακιανάκης Γεώργιος  

07 Δρ Τσιτσάκης Χρήστος  

Καθηγητές Εφαρμογών 

08 Δρ Μακρυγιαννάκης Γεώργιος  

Επιστημονικοί Συνεργάτες 

09 Δρ Βορτελίνος Δημήτριος  

 
 


