
Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ για ηο Επγαζηήπιο «Ηλεκηπονικών Υπολογιζηών» ζηο 

Τμήμα Μαθημαηικών Α.Π.Θ. 

 

Άπθπο 1: Ίδπςζη - Ονομαζία  

Τν Δξγαζηήξην «Ηιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ» ηδξχζεθε κε ηελ Υ.Α. αξ. 

Β1/171/1983, (Φ.Δ.Κ. αξ. 69/83 η. Β΄) θαη θαηαλεκήζεθε ζηνλ Τνκέα Δπηζηήκεο 

Υπνινγηζηψλ θαη Αξηζκεηηθήο Αλάιπζεο ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηεο Σρνιήο 

Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Α.Π.Θ κε ηελ Υ.Α. αξ. Β1/925/1985, (Φ.Δ.Κ. αξ. 663/85 η. 

Β’). 

 

Άπθπο 2: Αποζηολή-Σκοπόρ 

 

Σθνπνί ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) : 

1. Η ππνζηήξημε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ θαη Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο ή ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδψλ ή φπνηνπ άιινπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ην Τκήκα ζπκκεηέρεη. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα καζήκαηα Αξηζκεηηθή Αλάιπζε, Γξακκηθή 

Άιγεβξα, Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, Σηαηηζηηθή, Σπκβνιηθέο Γιψζζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Υπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά, Μνληέξλα Θεσξία Διέγρνπ, 

ηα Σεκηλάξηα LaTeX θαη Python, θ.α. 

2. Η ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Τκήκαηνο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πξνγξακκάησλ.  

3. Η παξνρή θνηλφρξεζησλ ππνινγηζηψλ φπνπ νη πξνπηπρηαθνί θαη νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κπνξνχλ λα αλαπηχζνπλ, 

λα ηξέρνπλ θαη λα δνθηκάδνπλ πξνγξάκκαηα, λα γξάθνπλ  εξγαζίεο, λα 

αλαδεηνχλ βηβιηνγξαθία ζην Ιληεξλεη κέζα απφ έλα ζχγρξνλν θαη εχρξεζην 

ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ. 

4. Η δηεμαγσγή έξεπλαο ζηνπο ηνκείο: 

 Αξηζκεηηθή Αλάιπζε, 

 Θεσξεηηθή Πιεξνθνξηθή, 

 Υπνινγηζηηθέο κέζνδνη θαη εθαξκνγέο γηα επίιπζε πνιχπινθσλ 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, πξνζνκνηψζεσλ, θ.η.ι. 

 Αλάιπζε θαη ζχλζεζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ κε ηελ βνήζεηα 

ππνινγηζηή (computer aided control system design). 

5. Η δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, 

ζπλεδξίσλ θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ, ε πξαγκαηνπνίεζε 

δεκνζηεχζεσλ θαη εθδφζεσλ θαη ε πξφζθιεζε Διιήλσλ θαη μέλσλ 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο επηζηεκφλσλ. 

6. Η παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 

159/1984 (Τεχρνο Α αξ. 53). 

7. Η παξνρή γλσκνδνηήζεσλ (πξαγκαηνγλσκνζχλε) ζε ζέκαηα εληφο ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 



8. Η αλάιεςε ζπκβνπιεπηηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη κειεηψλ κε ζθνπφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο. 

9. Η δηεθδίθεζε θαη αλάιεςε εξεπλεηηθψλ έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ 

εζληθνχο, επξσπατθνχο, ή άιινπο πφξνπο, δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο. 

10. Η έθδνζε επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. 

11. Η εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ παξάγεη ην εξγαζηήξην 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο θνηλσλίαο. 

12. Η ζπλεξγαζία κε Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα εκεδαπήο θαη 

αιινδαπήο εθφζνλ νη ζηφρνη ηνπο ζπκπίπηνπλ, ζπκβαδίδνπλ θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε εθείλνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

Άπθπο 3: Πποζωπικό 

Τν Δξγαζηήξην ζηειερψλεηαη απφ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Α.Π.Θ. (Καζεγεηέο θαη 

Λέθηνξεο, Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.ΓΙ.Π.), Δηδηθφ Τερληθφ Δξγαζηεξηαθφ 

Πξνζσπηθφ (Δ.Τ.Δ.Π.) θαζψο θαη απφ κέιε ηνπ ινηπνχ Γηνηθεηηθνχ θαη 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ) ησλ νπνίσλ ε επηζηεκνληθή ελαζρφιεζε εκπίπηεη ζην 

αληηθείκελν ηνπ Δξγαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Τα κέιε ηνπ 

Τνκέα Δπηζηήκεο Υπνινγηζηψλ θαη Αξηζκεηηθήο Αλάιπζεο ηνπ Τκήκαηνο 

Μαζεκαηηθψλ ηεο Σ.Θ.Δ. ηνπ Α.Π.Θ απηνδίθαηα ζηειερψλνπλ ην Δξγαζηήξην, εθηφο 

θη αλ δειψζνπλ γξαπηψο φηη δελ επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζην Δξγαζηήξην. Μέιε 

άιισλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ εληφο ηνπ Α.Π.Θ. γίλνληαη δεθηά θαηφπηλ γξαπηήο 

αίηεζεο ηνπο ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή/ηξηαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ. Τέινο, ην εξγαζηήξην πιαηζηψλεηαη 

απφ ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ησλ κειψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαζψο θαη εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζε έξγα πνπ έρεη αλαιάβεη ην εξγαζηήξην. 

 

Άπθπο 4: Διοίκηζη-Απμοδιόηηηερ 

Η/Ο Γηεπζχληξηα/Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ εθιέγεηαη θαη αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηεο/ηνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δλδεηθηηθά ζπληνλίδεη ην δηδαθηηθφ 

(πξνπηπρηαθφ − κεηαπηπρηαθφ) θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Δξγαζηεξίνπ, ππνβάιεη ζηε 

Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο εηήζην απνινγηζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζή ηνπ, θξνληίδεη γηα ηε ζηειέρσζε, ηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ησλ ηδίσλ πφξσλ θαη θαηαλνκή ησλ ρψξσλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ, θαζψο θαη 

ππνγξάθεη θάζε έγγξαθν πνπ αθνξά ζηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

 

Άπθπο 5: Εγκαηάζηαζη - Υλικοηεσνική Υποδομή 

Τν Δξγαζηήξην εγθαζίζηαηαη ζε ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 

έξγνπ ηνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ εληφο 

ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο Α.Π.Θ., ζηνλ 1
ν
 φξνθν ηνπ θηηξίνπ Βηνινγίαο ηεο Σρνιήο 

Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ. Σπγθεθξηκέλα νη ρψξνη ηνπ εξγαζηεξίνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Έλα (1) ρψξν γηα ηξία (3) γξαθεία πξνζσπηθνχ, 



 Γχν (2) εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο δηδαζθαιίαο θαη εμάζθεζεο ζε Η/Υ γηα 

πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο αληίζηνηρα. 

Η πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Δξγαζηεξίνπ απνηειείηαη απφ ηθαλφ εμνπιηζκφ 

γξαθείνπ γηα ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο (γξαθεία, θαξέθιεο, ηξαπέδηα ζπλεδξηάζεσλ, 

εξκάξηα, θιπ), θαζψο θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ (πξνζσπηθνί Η/Υ, Η/Υ servers, 

βηληενπξνβνιείο, εθηππσηέο, θ.α.). Η Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο κπνξεί λα 

παξαρσξήζεη έμηξα ρψξνπο ζην Δξγαζηήξην αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ αιιά θαη ηελ δηεμαγσγή 

έξεπλαο. 

 

 

 

Άπθπο 6: Κανόνερ λειηοςπγίαρ Επγαζηηπίος 

1. Τν Δξγαζηήξην ιεηηνπξγεί θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Σηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο 

ηνπνζεηείηαη πηλαθίδα κε ηνλ ηίηιν ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

2. Ο Γηεπζπληήο ζπληνλίδεη θάζε εξγαζία, ε νπνία γίλεηαη ζην εξγαζηήξην ζην 

πιαίζην εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή άιινπ έξγνπ πνπ έρεη απνθαζηζζεί, θαη 

θαζνξίδεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξήζε νξγάλσλ θαη ρψξσλ, ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη ζρεηηθή απφθαζε. 

 

Άπθπο 7: Πόποι 

Η ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζα γίλεηαη κε πφξνπο πνπ απνθαζίδεη θαη δηαζέηεη ην 

Τκήκα Μαζεκαηηθψλ θαζψο θαη ηδίνπο πφξνπο νη νπνίνη ζα πξνέξρνληαη απφ: 

1. Τελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ εθπφλεζε 

κειεηψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. 

2. Τε δηάζεζε εξεπλεηηθψλ θαη ελ γέλεη επηζηεκνληθψλ πξντφλησλ. 

3. Τελ παξνρή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 3, ηνπ Π.Γ. 159/1984. 

4. Τηο εηδηθέο εηζθνξέο θαη θάζε είδνπο ρξεκαηνδνηήζεηο απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη Ννκηθά ή Φπζηθά Πξφζσπα. 

5. Τηο δσξεέο, ρνξεγίεο θαη ηηο θιεξνδνηήκαηα ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

6. Σπλέδξηα θαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα. 

7. Απφ θάζε άιιε λφκηκε πεγή. 

 

Άπθπο 8: Τεκμηπίωζη 

Τεξνχληαη ηα αθφινπζα αξρεία ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή: 

• Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο & απνινγηζκφο θπζηθνχ, νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

• Πξνβνιή απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

• Καηάινγνο ινγηζκηθνχ, επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ, 

• Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο, ινγηζκηθφ θαη βηβιία πνπ εθπνλήζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ κειψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, 



• Κάζε άιιν βηβιίν, ζηνηρείν ή αξρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, ή θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

 

Άπθπο 9: Ιζηοσώπορ Επγαζηηπίος 

Τν Δξγαζηήξην δηαηεξεί ηζηνρψξν πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη νη δηδάζθνληεο θαη 

εθπαηδεπφκελνη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ 

επηηειείηαη. Ο ελ ιφγσ ηζηνρψξνο έρεη δηθηπαθή δηεχζπλζε https://clab.math.auth.gr , 

θηινμελείηαη ζε θεληξηθφ εμππεξεηεηή ηνπ ΑΠΘ θαη ζπληεξείηαη απφ κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή. 

 

Άπθπο 10: Τίηλορ-Σθπαγίδα 

1. Ο ηίηινο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη «Επγαζηήπιο Ηλεκηπονικών Υπολογιζηών» 

θαη αλαγξάθεηαη ζε θάζε έληππφ ηνπ, καδί κε ην ινγφηππφ ηνπ. Ο ηίηινο απηφο 

αλαγξάθεηαη ζηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην Δξγαζηήξην. 

2. Τν Δξγαζηήξην ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αιιεινγξαθία ηνπ φκνηα ζθξαγίδα κε 

απηή ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ ηίηινπ ηνπ θαζψο 

θαη ηνπ ινγφηππνπ. 

3. Αλάινγε ζθξαγίδα κε ηα ζηνηρεία ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηεί ην 

Δξγαζηήξην γηα ηελ μελφγισζζε αιιεινγξαθία ηνπ. Ο ηίηινο ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα είλαη “Computer Science Laboratory”. 

 

Άπθπο 11: Έναπξη Ιζσύορ 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 


