
Κανονισμός Εργαστηρίοσ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ευαρμογών 

τοσ Τμήματος Μαθηματικών 

 
 

Ι. Γενικά  

Τν Δξγαζηήξην  Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ & Δθαξκνγώλ (Η/Υ&Δ) είλαη έλα ζεζκνζεηεκέλν 

εξγαζηήξην ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ, ΦΔΚ 167/η. Β  /24-03-1988. Η ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη 

από ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1268/82 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 1404/83. Δπηκέξνπο ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζνξίδνληαη από ηνλ παξόληα Καλνληζκό θαη  από γεληθέο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. 

 

ΙΙ. Φώροι τοσ Εργαστηρίοσ  

Τν Δξγαζηήξην Η/Υ&Δ ζηεγάδεηαη ζηηο  αίζνπζεο ηνπ θηεξίνπ Βηνινγίαο  Μαζεκαηηθώλ:  035-036, 

039-040 θαη 015. Σηελ αίζνπζα 037-038 ζηεγάδεηαη ε αίζνπζα δηαρείξηζεο ηνπ Υπνινγηζηηθνύ 

Κέληξνπ ηνπ Τκήκαηνο θαη ζηελ αίζνπζα 044 βξίζθεηαη ε θεληξηθή ππνινγηζηηθή θαη δηθηπαθή 

ππνδνκή ηνπ Τκήκαηνο. Η δηαδηθηπαθή ζειίδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ έρεη link 

http://lcsa.math.upatras.gr, θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο είλαη 2610997280, 2610997424 (FAX). 

  

 

ΙΙΙ. Σκοπός  

Σθνπόο ηνπ εξγαζηεξίνπ Η/Υ&Δ είλαη: 

1) Να πξνζθέξεη εξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε ζηελ γεληθή ρξήζε ππνινγηζηώλ ή εμεηδηθεπκέλνπ 

ινγηζκηθνύ ζηα καζήκαηα ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ, πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά θαη ζε 

καζήκαηα άιισλ Τκεκάησλ ε δηδαζθαιία ησλ νπνίσλ έρεη αλαηεζεί ζην Τκήκα θαη ηα νπνία 

έρνπλ αλάγθε ηέηνηαο εξγαζηεξηαθήο ππνζηήξημεο. Η έγθξηζε ηεο ρξήζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζηα 

πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηώλ ελόο καζήκαηνο, γίλεηαη από ηελ Σπλέιεπζε ηνπ 

Τκήκαηνο θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο. 

2) Να παξέρεη γεληθέο ππεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο πξνο όιε ηελ Κνηλόηεηα ηνπ Τκήκαηνο   

Μαζεκαηηθώλ (δηδάζθνληεο, θνηηεηέο θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό). Τέηνηεο ππεξεζίεο είλαη: 

 Γεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ινγαξηαζκώλ ησλ ρξεζηώλ ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε πξόζβαζε ζηα επηκέξνπο ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα θαη ζηηο ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ. 

 Υπεξεζία ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

 Υπεξεζία αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο 

 Υπεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο helpdesk 

 Λίζηεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

 Υπεξεζία αζύξκαηεο πξόζβαζεο 

 Υπνζηήξημε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τκήκαηνο θαζώο θαη  ηζηνζειίδαο αλαθνηλώζεσλ θαη 

ζπδεηήζεσλ (Forum) 

 Φηινμελία δηθηπαθώλ ηζηνηόπσλ πξνζσπηθνύ/θνηηεηώλ, ζπλεδξίσλ θαη εθδειώζεσλ 

 Υπεξεζίεο παξάιιεισλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ 

3) Να δηαζέηεη ηνπο ρώξνπο ηνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ ρξήζεο Η/Υ, εηδηθνύ ινγηζκηθνύ θαη  

άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηα πιαίζηα ρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο. 

 

ΙV. Διοίκηση 

1) Τν Δξγαζηήξην Η/Υ&Δ  δηνηθείηαη από Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην (ΓΣ) απνηεινύκελν από ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη δύν άιια κέιε . Τα κέιε ηνπ ΓΣ είλαη κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο 

Μαζεκαηηθώλ θαη εθιέγνληαη από ηελ Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ.  Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ΓΣ ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ. Η Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο δύλαηαη λα  νξίδεη Δπηηξνπή 

Σηήξημεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ, γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ ΓΣ ζην έξγν ηνπο.  

http://lcsa.math.upatras.gr/


Ο Γηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ ΓΣ:  

 Δπηβιέπεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

 Διέγρεη ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε ησλ ππεξεηνύλησλ κειώλ ΔΤΔΠ ή άιισλ 

πξνζώπσλ ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε επίβιεςε ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

 Δγθξίλεη ηηο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

 Διέγρεη ηελ απόδνζε ησλ κειώλ ΔΤΔΠ ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. 

 Καηαξηίδεη ην σξνιόγην πξόγξακκα ρξήζεο ησλ αηζνπζώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο ππεύζπλνπο θαηάξηηζεο ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνύ θαη ησλ 

Μεηαπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο. 

 Δγθξίλεη ηελ θαη’ εμαίξεζε ρξήζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζε κέιε ΓΔΠ, εξεπλεηέο, θνηηεηέο  

(πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο) θιπ. εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Σρεδηάδεη ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε 

ΔΤΔΠ, ηνπο νηθνλνκηθνύο ππεύζπλνπο ηνπ Τκήκαηνο, ζπληάζζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ γηα θάζε νηθνλνκηθό έηνο. 

 Δηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ζηελ ΓΣ ηνπ Τκήκαηνο ηνλ καθξνπξόζεζκν ζρεδηαζκό 

αλάπηπμεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ 

έξγνπ ηνπ Τκήκαηνο. 

 Σπληάζζεη ηνλ Απνινγηζκό ηεο Θεηείαο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ ΓΣ ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

 

2) Σην Δξγαζηήξην ππεξεηνύλ κέιε ΔΤΔΠ ηα νπνία παξέρνπλ ηελ ηερληθή ζηήξημε ηνπ 

εξγαζηήξηνπ θαη θαηά ηηο ώξεο ηεο παξνπζίαο ηνπο, ειέγρνπλ ηελ πξόζβαζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ. Με βάζε ηελ ηξέρνπζα έθηαζε θαη αλάγθεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζεσξνύληαη 

απαξαίηεηεο δπν (2) νξγαληθέο ζέζεηο κειώλ ΔΤΔΠ. Τν Τκήκα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θξνληίδεη 

γηα ηελ πιήξσζε απηώλ ησλ ζέζεσλ ΔΤΔΠ κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό. 

Τα θαζήθνληα θάζε κέινπο ΔΤΔΠ είλαη: 

 Δπηβιέπεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη θπξίσο ησλ 

εμππεξεηεηώλ, ησλ πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ, ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ 

αδηάιεηπηεο παξνρήο ξεύκαηνο. 

 Δπηβιέπεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ινγηζκηθνύ θαη επηιύεη πξνβιήκαηα 

ζπκβαηόηεηαο θιπ. 

 Γεκηνπξγεί θαη ζπληεξεί ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ θνηηεηώλ. 

 Δπηκειείηαη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ, ηόζν ηνπ πιηθνύ όζν θαη 

ηνπ ινγηζκηθνύ ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο δηδάζθνληεο ώζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη ηα 

καζήκαηα. 

 Γηαηεξεί ην πεξηνπζηνιόγην ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ην ελεκεξώλεη κε λέεο εγγξαθέο ή 

δηαγξαθέο εμνπιηζκνύ. 

 Αλαθέξεη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ πξνβιήκαηα ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 Υπνβάιιεη πξνηάζεηο αλαβάζκηζεο πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ. 

 Διέγρεη ηελ πξόζβαζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

Τα κέιε ΔΤΔΠ έρνπλ  ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώλνπλ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηξεηο (3) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ιάβνπλ άδεηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα θξνληίζεη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο ΔΤΔΠ θαη ηελ ξύζκηζε ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ώζηε λα κελ δηαηαξαρζνύλ νη 

εθπαηδεπηηθέο θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Τκήκαηνο. 

 

3) Σην Δξγαζηήξην επίζεο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη 

Υπνςήθηνη Γηδάθηνξεο. Οη ππεξεζίεο απηέο ζεσξνύληαη Δπηθνπξηθό έξγν θαη ε θαη’ αξρήλ 

αλάζεζε ηνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ηνπ Δπηθνπξηθνύ έξγνπ ζηνπο 

Μεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο. Οη ππεξεζίεο ζην Δξγαζηήξην ζπλίζηαληαη ζηελ παξνπζία ηνπο ζηνπο 

ρώξνπο ηνπ ζε ώξεο όπνπ δελ παξίζηαληαη κέιε ΔΤΔΠ (ιόγσ αδεηώλ θιπ.), ππνζηήξημε  ησλ 



θνηηεηώλ ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ζε άιιεο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη από 

ηνλ Γηεπζπληή ή ηα κέιε ΔΤΔΠ. 

 

4) Η δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Δξγαζηεξίνπ παξέρεηαη από ην Τκήκα. 

 

V. Οικονομικοί Πόροι 

1) Τν Δξγαζηήξην Η/Υ αληιεί ηνπο πόξνπο ηνπ  από ηηο πηζηώζεηο ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ θαη 

από ρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα. Η δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ γίλεηαη κέζσ ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. 

2) Τα πξνγξάκκαηα απηά πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο 

ζηόρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη ε δηάζεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ γηα απηά πξέπεη λα γίλεηαη κε αλαθνίλσζε 

ηνπο ζηελ ΓΣ ηνπ Τκήκαηνο θαη έγθξηζε ηεο. 

3) Απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ε παξνρή ππεξεζηώλ απεπζείαο ζε ηδηώηεο ή 

εηαηξείεο εθηόο ησλ πιαηζίσλ θνηλνύ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

VI. Φρήση τοσ Εργαστηρίοσ 
1) Τν Δξγαζηήξην ην ρξεζηκνπνηνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη  ζύκθσλα κε ην Ωξνιόγην 

Πξόγξακκα Φξήζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ, νη δηδάζθνληεο θαη νη θνηηεηέο εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ 

ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ή άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ έρεη αλαιάβεη ην Τκήκα 

Μαζεκαηηθώλ. 

2) Τν εξγαζηήξην κπνξεί λα αμηνπνηείηαη γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο ησλ κειώλ ηνπ Τκήκαηνο, 

ΓΔΠ, Υπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ θαη άιισλ ζπλεξγαηώλ, αιιά θαη από ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ εθπό-

λεζε πηπρηαθώλ εξγαζηώλ ή  κεηαπηπρηαθώλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ. 

3) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ, επηηξέπεηαη ε είζνδνο κόλν ζηνπο θνηηεηέο 

πνπ αλήθνπλ ζην αληίζηνηρν εξγαζηεξηαθό ηκήκα, αθόκα θαη αλ ππάξρνπλ ειεύζεξεο δηαζέζηκεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Οη δηδάζθνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνκαθξύλνπλ θάζε άιιν άηνκν. 

4) Όηαλ θάπνηνο εξγαζηεξηαθόο ρώξνο είλαη δηαζέζηκνο, νη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο έρνπλ δηθαίσκα 

λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ εμνπιηζκό ηνπ γηα ηελ άζθεζή ηνπο ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε ησλ άιισλ καζεκάησλ ηνπο. 

5) Γελ έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηνλ ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ άηνκα άζρεηα κε ην Τκήκα ρσξίο 

ηελ έγθξηζε ηνπ Υπεπζύλνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Οη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο θαιό είλαη λα έρνπλ καδί 

ηνπο ηελ θνηηεηηθή ηαπηόηεηα ή άιιν ζηνηρείν αλαγλώξηζεο θαη λα ην επηδεηθλύνπλ αλ ηνπο 

δεηεζεί. 

 

VII. Υποτρεώσεις των Φρηστών τοσ Εργαστηρίοσ 

Οη ρξήζηεο, κέιε ΓΔΠ, θνηηεηέο, εξεπλεηέο, ζπλεξγάηεο θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό έρνπλ 

ππνρξέσζε λα θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ. Οη ππνρξεώζεηο ησλ ρξεζηώλ είλαη νη θάησζη: 

1. Ο Φξήζηεο ππνρξενύηαη λα δηαθπιάζζεη ην απόξξεην ηνπ πξνζσπηθνύ θσδηθνύ πξόζβαζήο ηνπ 

(password) ζην math.upatras.gr.  

2. Τν όλνκα (username) θαη ν θσδηθόο πξόζβαζεο (password), ρνξεγνύληαη ζηνλ Φξήζηε από ην 

Τκήκα Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ γηα απζηεξά πξνζσπηθή ρξήζε. Παξαρώξεζε 

θαζ' νπνηνδήπνηε ηξόπν ζε ηξίηνπο απαγνξεύεηαη. 

3. Σε πεξίπησζε απώιεηαο ή θινπήο ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο  ν Φξήζηεο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε εγγξάθσο ην Δξγαζηήξην Η/Υ & Δ γηα 

απελεξγνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ θσδηθνύ. 

4. Σε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο  από ηξίηνλ κε ή ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ 

Φξήζηε, ην Δξγαζηήξην Η/Υ & Δ έρεη δηθαίσκα λα δηαθόςεη ηελ πξόζβαζε ηνπ Φξήζηε ζην 

math.upatras.gr, ρσξίο θακηά πξνεηδνπνίεζε. 

5. Ο Φξήζηεο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ math.upatras.gr, όπσο 

απηνί νξίδνληαη ζην παξόλ θείκελν. 



6. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ όξσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θαιή ρξήζε, ε 

πξόζβαζε ζην math.upatras.gr ηεξκαηίδεηαη ακέζσο ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Ο Φξήζηεο κπνξεί 

λα δεηήζεη εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλα επαλαζύλδεζε. 

7. Ο Φξήζηεο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη εγθαίξσο ην Δξγαζηήξην Η/Υ & Δ γηα νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 

8. Ο Φξήζηεο ππνρξενύηαη λα κε ρξεζηκνπνηεί ην math.upatras.gr θαηά ηξόπν πνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία θαη πξνζβάιιεη ηα ρξεζηά ήζε. 

9. Οηηδήπνηε εηζάγεηαη ζην Γίθηπν από ην Δξγαζηήξην Η/Υ & Δ (πξνγξάκκαηα, πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα) πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα πξνζσπηθή θαη κόλν ρξήζε από ηνλ Φξήζηε. Γελ 

επηηξέπεηαη ζηνλ Φξήζηε ε αλαπαξαγσγή, ε δηαλνκή, ε κεηαθνξά, ε έθδνζε κε νπνηνδήπνηε 

κέζν, ειεθηξνληθό ή έληππν, νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ηέηνηνπ είδνπο, εθηόο εάλ ππάξρεη 

εηδηθή έγγξαθε άδεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ή ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ. 

10. Ο Φξήζηεο απαγνξεύεηαη λα εηζαγάγεη ζην math.upatras.gr δηαθεκηζηηθό πιηθό ή πιηθό 

πξνώζεζεο πνπ αθνξά είηε ηνλ ίδην είηε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ξεηή 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. 

11. Ο Φξήζηεο απνδέρεηαη όηη δελ ζα δηαζέζεη ζην math.upatras.gr ε κέζσ απηνύ πιεξνθνξίεο, 

ινγηζκηθό, αλαθνηλώζεηο ή νηηδήπνηε άιιν ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη άκεζε, έκκεζε ή 

ζπλεπαγόκελε δεκία ζην Τκήκα Μαζεκαηηθώλ. 

12. Ο Φξήζηεο ππνρξενύηαη λα κελ πξνβαίλεη ζε νηαλδήπνηε είδνπο παξέκβαζε ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Γηθηύνπ upatras πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ πξόθιεζε πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο (hacking). 

13. O Φξήζηεο δεζκεύεηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ Γηθηύνπ upatras, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 

θαιήο ρξήζεο. 

14. Ο Φξήζηεο επζύλεηαη γηα θάζε θαθή ρξήζε πνπ γίλεηαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ. Καθή ρξήζε 

απνηειεί θαη θάζε απόπεηξα ηδηνπνηήζεσο ηνπ απόξξεηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο άιινπ Φξήζηε κε 

νπνηνδήπνηε κέζν, επηηπρή ε όρη. Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, κόλνο αξκόδηνο λα θξίλεη αλ 

θάπνηα ελέξγεηα απνηειεί θαθή ρξήζε είλαη ην Τκήκα Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξώλ. 

15. Ο Φξήζηεο ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ παξερόκελνπ εμνπιηζκνύ (Υπνινγηζηέο, 

Δθηππσηέο, θ.ι.π.) θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Τερληθνύ Πξνζσπηθνύ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηνλ εμνπιηζκό. 

16. Κάζε ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε είδνπο δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνλ Η/Υ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί άκεζα (ηνπηθά) ή έκκεζα (π.ρ. κέζσ δηθηύνπ). 

17. Κάζε ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ ηνλ 

νπνίν ρεηξίδεηαη. Σε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί νπνηνδήπνηε πξόβιεκα νθείιεη λα ελεκεξώζεη 

ακέζσο ην ηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Δξγαζηεξίνπ Η/Υ & Δ, ρσξίο λα πξνβαίλεη ν ίδηνο ζε 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. 

18. Η ρξήζε ησλ εθηππσηώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό 

ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ησλ εθηππσηώλ γηα πιηθό άζρεην κε ην 

Τκήκα Μαζεκαηηθώλ. Οη πεξηνξηζκνί ζηελ πνζόηεηα εθηύπσζεο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά από 

ην Δξγαζηήξην Η/Υ & Δ. 

19.  Οη ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνη : 

•  Να ζπκπεξηθέξλνληαη ζην πξνζσπηθό κε ζεβαζκό. 

•  Να κελ θέξλνπλ θαγεηά θαη πνηά ζηνπο ρώξνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Η/Υ & Δ. 

•  Να κελ θαπλίδνπλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Η/Υ & Δ. 

•  Να δηαηεξνύλ ηνπο ρώξνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Η/Υ & Δ θαζαξνύο. 

•  Nα κελ πξνθαινύλ θζνξέο ζηνλ εμνπιηζκό θαζ’ νηνδήπνηε ηξόπν. 

•  Να κελ απνζπλδένπλ, αθαηξνύλ, ή ηξνπνπνηνύλ εμνπιηζκό. 


