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1. Εντός του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (αίθουσα 6) και του
Αναγνωστηρίου (αίθουσα 4), όπου υπάρχουν υπολογιστές, απαγορεύεται η
κατανάλωση φαγητού και ποτού.
2. Επιτρέπεται η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών μόνο για τις ανάγκες των
ακαδημαϊκών υποχρεώσεων (πραγματοποίηση εργασιών, χρήση εξειδικευμένου
λογισμικού, διαχείριση email, αναζήτηση βιβλιογραφίας, κλπ.) των φοιτητών.
3. Η IP διεύθυνση κάθε διαδικτυωμένου υπολογιστή (με συγκεκριμένη MAC
διεύθυνση) παρέχεται από τους υπευθύνους λειτουργίας και διαχείρισης των
Υπολογιστικών Κέντρων. Κανένας χρήστης δεν έχει δικαίωμα αλλαγής IP
διεύθυνσης υπολογιστή, αλλαγής κάρτας δικτύου, ή αλλαγής πρίζας χωρίς την
πρότερη έγκριση του αρμόδιου τεχνικού προσωπικού.
4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση λογισμικού στους υπολογιστές χωρίς άδεια του
Τμήματος.
5. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λογισμικού διαμοιρασμού αρχείων τύπου torrent
και η λήψη – αποστολή παράνομου υλικού.
6. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου του
Τμήματος για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας των χρηστών (με ή χωρίς αμοιβή).
7. Απαγορεύεται η ηχορύπανση με οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε χρήστης οφείλει να
σέβεται και να μην παρενοχλεί τους υπόλοιπους χρήστες.
8. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνονται οι υπεύθυνοι μηχανοργάνωσης του
Τμήματος αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί λογισμικό ή υλικό με ακαδημαϊκή άδεια
χρήσης για άλλους σκοπούς.
9. Απαγορεύεται η χρήση και ανάπτυξη ιών λογισμικού, και γενικά προγραμμάτων
που προσπαθούν να παραβιάσουν ή να παρακάμψουν τους μηχανισμούς
ασφαλείας του δικτύου, να υποκλέψουν συνθηματικά, ή να εξαντλήσουν τους
υπολογιστικούς ή/και δικτυακούς πόρους.
10. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και διακίνηση μέσω του Δικτύου Δεδομένων του
Τμήματος κλεψίτυπου περιεχομένου και λογισμικού ή προγραμμάτων για
παράνομη αντιγραφή και χρήση λογισμικού.
11. Απαγορεύεται η αποσύνδεση των συσκευών από τις πρίζες τους, αλλά και η
αποσύνδεση των περιφερειακών (ποντίκια, πληκτρολόγια, οθόνες, κλπ.) από τις
θύρες στις οποίες είναι τοποθετημένα.
12. Για οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα υπολογιστών, περιφερειακών ή
λειτουργικού επικοινωνείτε με το τεχνικό προσωπικό του Τμήματος που
διαχειρίζεται τα θέματα μηχανογράφησης.
13. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε είδους δραστηριότητα η
οποία ξεκινάει ή αναπτύσσεται μέσω της πρίζας δεδομένων των υπολογιστικών
κέντρων, ή του λογαριασμού που του έχει παραχωρηθεί.
14. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του
προσωπικού υπολογιστή του εντός των χώρων του Τμήματος όσον αφορά τη
σύνδεση με το Δίκτυο Δεδομένων και τυχόν προβλήματα που μπορεί να
προκαλέσουν στο Δίκτυο ελαττωματικά καλώδια περιοχής εργασίας, κάρτες
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δικτύου ή λογισμικό.
Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και τη διαφύλαξη «ασφαλούς»
συνθηματικού (password) για πρόσβαση στο λογαριασμό του. Τα συνθηματικά δεν
πρέπει ποτέ να γράφονται σε χαρτί ή να φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, ούτε
να δίνονται σε τρίτους, καθώς τέτοιου είδους ενέργειες μπορεί να γίνουν αιτία
εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού στα υπολογιστικά συστήματα. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται σε επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλέφωνο)
από άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι υπεύθυνοι συστημάτων και ζητούν να
μάθουν συνθηματικά χρηστών.
Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων και αρχείων του
από λαθραία ανάγνωση ή αλλοίωση από τρίτους. Για τον σκοπό αυτό ο χρήστης
μπορεί να αξιοποιήσει όποιο μηχανισμό ασφαλείας του παρέχεται από το Τμήμα
και κρίνει σκόπιμο.
Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να αναφέρει κάθε απόπειρα ή παραβίαση των
κανόνων λειτουργίας και της ασφάλειας στους αντίστοιχους υπεύθυνους των
υπολογιστικών συστημάτων του Τμήματος, επώνυμα ή ανώνυμα.
Είναι υποχρέωση του κάθε χρήστη να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε
εξοπλισμό συστημάτων ή δικτύου που ανήκει στο Τμήμα με προσοχή ώστε να μην
προκαλούνται ζημιές ή φθορές. Τυχόν ατυχήματα θα πρέπει να αναφέρονται το
ταχύτερο στο τεχνικό προσωπικό του Τμήματος ώστε να αποκαθίστανται το
συντομότερο δυνατό.
Οι χρήστες οφείλουν να μην μονοπωλούν και καταχρώνται πόρους του Δικτύου και
των συστημάτων, όπως διαθέσιμη χωρητικότητα συνδέσεων, αποθηκευτικό χώρο
σκληρών δίσκων, κύκλους μηχανής επεξεργαστών, άδειες χρήσης λογισμικού, κτλ.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται ώστε να αποφεύγεται άσκοπη χρήση
πόρων, όταν αυτό είναι δυνατόν.
Χρήστες που απαιτούν μεγάλα ποσοστά των δικτυακών πόρων για τη διεξαγωγή
της ακαδημαϊκής τους εργασίας, οφείλουν να έρχονται σε συνεννόηση με το
τεχνικό προσωπικό, για την ικανοποίηση των αναγκών τους με τρόπο που να μην
επιβαρύνει υπέρμετρα τους υπόλοιπους χρήστες του δικτύου.
Οι χρήστες οφείλουν να αποδεσμεύουν άδειες χρήσης λογισμικού τις οποίες δεν
χρησιμοποιούν.
Κάθε χρήστης οφείλει να σέβεται και να μην παρενοχλεί τους υπόλοιπους χρήστες,
να μην σπαταλά άσκοπα πόρους και να μην προβαίνει σε ανήθικες ή παράνομες
πράξεις χρησιμοποιώντας τα συστήματα και το Δίκτυο Δεδομένων του Τμήματος.
Οι υπολογιστές επανέρχονται μετά από κάθε επανεκκίνηση στην αρχική τους
κατάσταση ώστε να διατηρείται η τάξη του εργαστηρίου. Ως εκ τούτου, όλα τα
αρχεία που αποθηκεύονται στους υπολογιστές διαγράφονται αυτόματα με κάθε
επανεκκίνηση. Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την αποθήκευση των αρχείων τους
είτε σε προσωπικούς φορητούς δίσκους και USB sticks, είτε στον δίσκο “DATA” ο
οποίος καθαρίζεται σε μηνιαία βάση.
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