
 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

Εργαστήρια Πληροφορικής  

 

 Κανονισμός Λειτουργίας  
 

Στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργούν δύο εργαστήρια 
πληροφορικής εξοπλισμένα με υπολογιστικά συστήματα, το Μικροϋπολογιστικό εργαστήριο 
και το εργαστήριο Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Οι δραστηριότητες κάθε 
εργαστηρίου διαφοροποιούνται και αναλύονται παρακάτω. 

 
1. Εργαστήριο ΣΓΠ  
 
Το εργαστήριο αποτελεί εκπαιδευτική υποδομή του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών για τα εργαστήρια των μαθημάτων των Συστημάτων Γεωγραφικών 
Πληροφοριών και άλλων εργαστηριακών μαθημάτων. Απαρτίζεται από 28 θέσεις εργασίας. 
 
2. Μικρουπολογιστικό Εργαστήριο 
 
Το εργαστήριο αποτελεί χώρο πρακτικής εξάσκησης όλων των φοιτητών (προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών) του τμήματος Περιβάλλοντος. Απαρτίζεται από 23 θέσεις εργασίας. 
 
Τα εργαστήρια είναι στη διάθεση των φοιτητών καθημερινά 9:00-21:00 εκτός Σαββάτου, 
Κυριακής και αργιών. Σε περίπτωση ανάγκης λειτουργίας σε ωράριο εκτός λειτουργίας θα 
πρέπει να έχει ενημερωθεί, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν, η Γραμματεία και ο Πρόεδρος 
του Τμήματος καθώς και ο περιφερειακός διευθυντής που θα ενημερώσει τον φύλακα. 
 
Τα εργαστήρια κατά τις ώρες λειτουργίας τους εποπτεύονται από άτομα που έχουν οριστεί 
από τη Συνέλευση και τα οποία είναι πάντα στην διάθεσή των φοιτητών, για να επιλύσουν 
τυχόν προβλήματα. 
 
Η εκτύπωση έντυπου υλικού, είτε πρόκειται για προσωπικές εργασίες είτε ηλεκτρονικό υλικό 
μαθημάτων, θα πρέπει να περιορίζεται πάντα στο ελάχιστο δυνατόν. Για εκτυπώσεις μεγάλων 
εγγράφων (π.χ. διπλωματικές) θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη έγκριση του επιβλέποντα.  
 

Για την καλύτερη λειτουργία των Εργαστηρίων και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και 

του εξοπλισμού στο χώρο του Τμήματος είναι απαραίτητο να τηρούνται οι παρακάτω 

κανονισμοί. Η ανεύθυνη συμπεριφορά και μη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας δίνει 

στον υπεύθυνο το δικαίωμα διακοπής της πρόσβασης. 

 Στο εργαστήριο έχει πρόσβαση όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου 

(φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, διοικητικοί υπάλληλοι). 

 Ο κωδικός του κάθε χρήστη είναι αυστηρά προσωπικός και για ότι συμβαίνει σε 

κάποιον υπολογιστή την ώρα που τον απασχολεί με τον κωδικό του, είναι ο μόνος 

υπεύθυνος. Οι ρυθμίσεις για το περιβάλλον του κωδικού του κάθε χρήστη είναι 

προκαθορισμένες και κοινές για όλους, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής τους. 

Απαγορεύεται ένας χρήστης να δανείσει τον κωδικό του σε κάποιον άλλο. 

 Στις περιπτώσεις που κάποιο από τα εργαστήρια είναι δεσμευμένο για διδασκαλία, οι 

χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές του δεύτερου εργαστηρίου ή να 

παραμένουν στο εργαστήριο εφόσον υπάρχουν ελεύθερες θέσεις εργασίας και πάντα 

κατόπιν έγκρισης του διδάσκοντα. 



 Δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση περισσότερων του ενός υπολογιστή από ένα 

χρήστη, ακόμη και αν υπάρχει πληθώρα ελεύθερων προς χρήση υπολογιστών. 

 Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών ή ποτών στον χώρο του εργαστηρίων, το 

κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Σε περίπτωση μη απενεργοποίησης των 

τηλεφώνων είναι απαραίτητη η ρύθμισή τους στο αθόρυβο.  

 Τυχόν απορρίμματα που θα προκύψουν κατά την παραμονή σας στα εργαστήρια 

πρέπει να εναποτίθενται στα καλάθια αχρήστων που υπάρχουν έξω από αυτό. Ο χώρος 

των εργαστηρίων πρέπει να διατηρείται καθαρός. 

 Απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση των εδράνων και καθισμάτων για οποιονδήποτε 

λόγο από τους χρήστες του εργαστηρίου, λόγω των καλωδιώσεων που διέρχονται μέσα 

από αυτά. 

 Απαγορεύεται στους χρήστες να μετακινούν μέρη από έναν Η/Υ σε άλλο. 

 Απαγορεύεται η εγκατάσταση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε πακέτου λογισμικού 

(έστω και δωρεάν διατιθέμενου) από οποιονδήποτε χρήστη καθώς και η αλλαγή 

ρυθμίσεων στα ήδη εγκατεστημένα προγράμματα. Τα περιεχόμενα των δίσκων του κάθε 

μηχανήματος, ελέγχονται συνεχώς και εφόσον βρεθούν αρχεία που δημιούργησε ο 

χρήστης, όχι μόνο σβήνονται χωρίς προειδοποίηση, αλλά μπορεί να επιβληθούν και 

κυρώσεις (όπως το κλείδωμα του κωδικού) στους χρήστες. Η παράβαση ειδικά αυτού του 

περιορισμού μπορεί να επιφέρει μέχρι και μόνιμη απώλεια του κωδικού πρόσβασης στο 

εργαστήριο. 

 Σε περίπτωση που φοιτητής αποδειχθεί ότι έχει στα χέρια του περιουσιακό στοιχείο 

του Πανεπιστημίου εκτός των χώρων του, θα καταγγελθεί ότι έχει διαπράξει το αδίκημα 

της κλοπής και θα έχει τις κυρώσεις που ο νόμος επιβάλλει. 

 Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για εμπορικούς 

σκοπούς ή για οτιδήποτε επιφέρει οικονομικό όφελος στον χρηστή. 

 Καθώς ο χώρος είναι σπουδαστήριο, οι φοιτητές οφείλουν να σέβονται την εργασία 

των συναδέλφων τους, να μιλούν χαμηλόφωνα και να αποφεύγουν την περιήγηση στο 

διαδίκτυο σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο που μπορεί να προσβάλλει ή να ενοχλεί τους 

άλλους γύρω τους. 

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω κανόνων λειτουργίας ο υπεύθυνος των 

εργαστηρίων έχει το δικαίωμα να αφαιρεί από τους χρήστες-φοιτητές το δικαίωμα πρόσβασης 

(διακοπή λογαριασμού) για κάποια χρονική περίοδο. 

Σε περίπτωση υποτροπής θα παραπέμπονται στη Συνέλευση Τμήματος. 

 

Ανδρέου Αντώνης 

ΕΔιΠ Πληροφορικής 

 

 

 


