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ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ  
 
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ καλφπτει τθ λειτουργία του Εργαςτθρίου Λογιςτικισ, Ελεγκτικισ και 
Φορολογίασ με Ηλεκτρονικζσ Εφαρμογζσ κακϊσ και του Εργαςτθρίου Χρθματιςτθριακϊν, Τραπεηικϊν και 
Χρθματοοικονομικϊν Μελετϊν που λειτουργοφν ςτο Τμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ τθσ 
Σχολισ Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ιδρφματοσ που χρθςιμοποιοφνται προκειμζνου να 
καλφψουν μζροσ των διδακτικϊν αναγκϊν των κφκλων ςπουδϊν.  
 
Το Εργαςτιριο Λογιςτικισ, Ελεγκτικισ και Φορολογίασ με Ηλεκτρονικζσ Εφαρμογζσ 
(http://accfin.uom.gr/lab-accounting/) όπωσ και το Εργαςτιριο Χρθματιςτθριακϊν, Τραπεηικϊν και 
Χρθματοοικονομικϊν Μελετϊν (http://accfin.uom.gr/lab-finance/) περιλαμβάνουν: (α) υπολογιςτικό 
εξοπλιςμό (υλικό και λογιςμικό), περιφερειακζσ ςυςκευζσ και δικτυακό εξοπλιςμό (κατανεμθτι), (β) 
εποπτικά μζςα διδαςκαλίασ (προβολικό, θλεκτρικι οκόνθ, ςυςκευι αναπαραγωγισ DVD), (γ) πακθτικό 
εξοπλιςμό (δικτυακι εγκατάςταςθ ςυμπεριλαμβανομζνου ικριϊματοσ), (δ) λογιςμικό αποκθκευμζνο ςε 
οπτικά ι μαγνθτικά μζςα, ςυνοδευτικά εγχειρίδια λογιςμικοφ, άδειεσ χριςθσ λογιςμικοφ κακϊσ και 
ςυνοδευτικό υλικό (οδθγοί ςυςκευϊν, εγχειρίδια λειτουργίασ, κ.ά.), (ε) αναλϊςιμα υλικά για τισ ανάγκεσ 
των χρθςτϊν, (ςτ) ζπιπλα (εργαςτθριακοί πάγκοι, καρζκλεσ, ζδρα, ερμάριο, οκόνεσ αφισ, λευκό πίνακα, 
κ.ά.) και (η) βιβλία και ζντυπα.  
 
Η ςφνταξθ του παρόντοσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ ςτθρίχκθκε ςτον αντίςτοιχο Εςωτερικό Κανονιςμό 
Λειτουργίασ του Κζντρου Υπολογιςτϊν και Δικτφου (ΚΥΔ) του Ιδρφματοσ, όπωσ επίςθσ ζλαβε υπόψθ και 
ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ Εργαςτθρίων άλλων Ιδρυμάτων.  
 
Τα όργανα διαχείριςθσ των εργαςτθρίων είναι ο υπεφκυνοσ εργαςτθρίου, οι διδάςκοντεσ, και οι τεχνικοί. 
Ο υπεφκυνοσ εργαςτθρίου, μεταξφ άλλων, φροντίηει για τθν τιρθςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ του 
Εργαςτθρίου, παρακολουκεί τθν ομαλι του λειτουργία και τθν θλεκτρονικι καταγραφι ςτοιχείων του 
εξοπλιςμοφ. Επίςθσ, φροντίηει ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο του εργαςτθρίου, ϊςτε να τθροφνται οι 
λειτουργικζσ διαδικαςίεσ του εργαςτθρίου.  
 
Οι τεχνικοί φροντίηουν για τθν άψογθ λειτουργία των ςυςκευϊν και του δικτφου που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςτο κάκε Εργαςτιριο. Σε ςυνεργαςία με τθν επιτροπι δικτφου του Ιδρφματοσ φροντίηουν για τθν 
αποτελεςματικι και γριγορθ πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ του δικτφου. Είναι απαραίτθτο να τθροφνται οι 
κανόνεσ από όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ, υπευκφνουσ, διδάςκοντεσ, τεχνικοφσ και φοιτθτζσ που 
διδάςκονται ςτο εργαςτιριο.  
 
Ο κανονιςμόσ εςωτερικισ λειτουργίασ του Εργαςτθρίου καλφπτει το πλαίςιο χριςθσ, οργάνωςθσ, 
λειτουργίασ, διαχείριςθσ και ςυντιρθςθσ. Τα μζλθ του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ που 
χρθςιμοποιοφν τα Εργαςτιρια αποδζχονται ανεπιφφλακτα τον κανονιςμό αυτό και υποχρεοφνται να τον 
τθροφν.  
 
Τα Εργαςτιρια του Τμιματοσ χρθςιμοποιοφν κατά προτεραιότθτα, οι διδάςκοντεσ και οι προπτυχιακοί και 
μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν αλλά επίςθσ χρθςιμοποιείται και για 
τισ ανάγκεσ οποιουδιποτε άλλου μακιματοσ του Προγράμματοσ Προγράμματοσ Σπουδϊν.  
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Τα Εργαςτιρια του Τμιματοσ ζχουν ςαν κφριουσ ςτόχουσ πζρα από τθν διεξαγωγι των μακθμάτων: (α) 
τθν υποςτιριξθ των ερευνθτικϊν και αναπτυξιακϊν προγραμμάτων του Τμιματοσ, (β) τθν παροχι 
υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ ςτα πλαίςια ςυνεργαςίασ τουσ με το Τμιμα, (γ) τθν απόκτθςθ τεχνογνωςίασ ςε 
κζματα εγκατάςταςθσ, μετατροπισ και ανάπτυξθσ εργαλείων λογιςμικοφ.  
 
Τα Εργαςτιρια είναι ελεφκερα προσ χριςθ από τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ και μεταδιδακτορικοφσ 
φοιτθτζσ του Τμιματοσ κατά τισ ϊρεσ και θμζρεσ που δεν πραγματοποιοφνται μακιματα ι παρουςιάςεισ, 
ςφμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινϊνεται από τον υπεφκυνο του Εργαςτθρίου. Επίςθσ, τα 
εργαςτιρια μπορεί και πρζπει να αξιοποιοφνται για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ των μελϊν του Τμιματοσ, 
αλλά και των φοιτθτϊν για τθν εκπόνθςθ ςχετικϊν εργαςιϊν. Διατίκενται για ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ, 
εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ ςυνεργαηόμενων φορζων και για τισ ανάγκεσ προγραμμάτων ςτα οποία 
ςυμμετζχει το Τμιμα, μετά από αίτθμα προσ τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ.  
 
Ο εξοπλιςμόσ των εργαςτθρίων δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για εμπορικοφσ ςκοποφσ ι οτιδιποτε 
επιφζρει οικονομικό όφελοσ ςτον χριςτθ. Δεν ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτον χϊρο των Εργαςτθρίων 
άτομα που δεν ςυνδζονται με το Τμιμα χωρίσ τθν ζγκριςθ του υπευκφνου του εργαςτθρίου. Οι φοιτθτζσ 
του Τμιματοσ κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τθν φοιτθτικι τουσ ταυτότθτα ι οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο 
αναγνϊριςθσ και να το επιδεικνφουν αν τουσ ηθτθκεί. Κατά τθ διάρκεια των εργαςτθριακϊν μακθμάτων, 
επιτρζπεται θ είςοδοσ μόνο ςτουσ φοιτθτζσ που ανικουν ςτο αντίςτοιχο εργαςτθριακό μάκθμα ακόμα και 
αν υπάρχουν ελεφκερεσ διακζςιμεσ κζςεισ εργαςίασ. Οι διδάςκοντεσ ζχουν το δικαίωμα να 
απομακρφνουν κάκε άλλο άτομο.  
 
Οι χριςτεσ των εγκαταςτάςεων των εργαςτθρίων του Τμιματοσ είναι υπεφκυνοι για τθν ακεραιότθτα των 
δεδομζνων τουσ. Η αποκικευςθ ςτουσ ςκλθροφσ δίςκουσ των υπολογιςτϊν είναι προςωρινι. Τα αρχεία 
του κφριου δίςκου διαγράφονται κατά τθν επανεκκίνθςθ. Τα Εργαςτιρια ελζγχονται διαρκϊσ ωσ προσ τα 
κζματα αςφαλείασ για τθν αποτροπι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ, τροποποίθςθσ και καταςτροφισ 
αρχείων από τρίτουσ (επίςθσ, διακζτουν ςυςτιματα θλεκτρονικισ φφλαξθσ). Ωςτόςο, το προςωπικό του 
εργαςτθρίου δεν εγγυάται τθν αςφάλεια των αρχείων που αποκθκεφονται ςτουσ υπολογιςτζσ του 
εργαςτθρίου. Οι χριςτεσ ζχουν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ των αρχείων αυτϊν.  
 
Ο υπεφκυνοσ του εργαςτθρίου ζχει τθν γενικι ευκφνθ του εργαςτθριακοφ χϊρου, του εξοπλιςμοφ που 
βρίςκεται ςε αυτόν, τθσ διάκεςθσ του εργαςτθρίου για οποιαδιποτε χριςθ κακϊσ και τθ λειτουργία του 
δικτφου μζςα ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο και τθν μζριμνα για τα αναγκαία αναλϊςιμα. Ο υπεφκυνοσ 
εργαςτθρίου, μπορεί να είναι μζλοσ ΕΔΙΠ ι ΕΤΕΠ και ορίηεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Ο 
υπεφκυνοσ του Εργαςτθρίου χρεϊνεται όλο τον εξοπλιςμό του και είναι υπόλογοσ για αυτόν. Επίςθσ, 
μεριμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν, ςυνεργάηεται με τουσ υπευκφνουσ των μακθμάτων και από 
κοινοφ φροντίηουν για τθν καλι λειτουργία του εργαςτθρίου και τθν διαρκι αναβάκμιςι του. Παράλλθλα, 
ςυνεργάηεται με τουσ τεχνικοφσ του ΚΥΔ για τθν καλφτερθ δυνατι λειτουργία τθσ δικτυακισ υποδομισ του 
εργαςτθρίου. Επίςθσ, φροντίηει για τθν καλι λειτουργία του εργαςτθρίου και του εξοπλιςμοφ και 
αποκακιςτά όςεσ βλάβεσ είναι δυνατό, εγκακιςτά και απεγκακιςτά υλικό και λογιςμικό, ςφμφωνα με τισ 
ανάγκεσ των εργαςτθριακϊν μακθμάτων. Επιβλζπει τον χϊρο και λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα για τθν 
αςφάλεια του εξοπλιςμοφ και του δικτφου και τθν τιρθςθ των προβλζψεων του κανονιςμοφ που 
αναφζρονται ςτθν αςφάλεια κακϊσ επίςθσ, εξαςφαλίηει τα βοθκιματα για τθν εκτζλεςθ των 
εργαςτθριακϊν αςκιςεων που πραγματοποιοφνται ςε αυτό. Συνεργάηεται με τουσ διδάςκοντεσ, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ ετοιμότθτα του εργαςτθρίου και θ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων. Ενθμερϊνει 
το εγκατεςτθμζνο λογιςμικό με νεότερεσ εκδόςεισ όπου χρειάηεται.   
 
Ο υπεφκυνοσ κάκε εργαςτθριακοφ μακιματοσ ζχει ευκφνθ μαηί με τουσ διδάςκοντεσ για ότι ςυμβεί ςτον 
χϊρο του εργαςτθρίου κατά τθ διάρκεια μακιματόσ ςφμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμιματοσ. 
Επίςθσ, ενθμερϊνει νωρίτερα τουσ τεχνικοφσ για τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ ανάγκεσ των μακθμάτων ϊςτε 
αυτοί να εγκακιςτοφνε τα απαραίτθτα λογιςμικά και να ρυκμίηουν τα μθχανιματα ςφμφωνα με τισ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Συνεργάηονται με τον υπεφκυνο του εργαςτθρίου και από κοινοφ φροντίηουν για 
τθν καλι λειτουργία του εργαςτθρίου και τθν διαρκι αναβάκμιςι του.  
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Οι διδάςκοντεσ, προκειμζνου να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτο χϊρο του εργαςτθρίου, δανείηονται και 
χρεϊνονται το κλειδί του εργαςτθρίου και όταν ολοκλθρϊςουν το μάκθμα το επιςτρζφουν πάλι και 
απαλλάςςονται από τθν χρζωςι του. Όςο χρόνο το κλειδί είναι χρεωμζνο ςε κάποιον, αυτόσ είναι και ο 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για το εργαςτιριο. Ο διδάςκων ειςζρχεται πρϊτοσ ςτο χϊρο του εργαςτθρίου 
και αποχωρεί τελευταίοσ από αυτό. Δεν επιτρζπει τθν παραμονι κανενόσ ςτο εργαςτιριο χωρίσ τθν 
παρουςία του. Ο διδάςκων κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ απαγορεφει ςτουσ φοιτθτζσ τθν χριςθ των 
μθχανθμάτων για κζματα που δεν ςυνδζονται με το μάκθμα. Ζχει τθ δυνατότθτα να απομακρφνει τον 
φοιτθτι από τθν αίκουςα. Επίςθσ, για οποιαδιποτε ανάγκθ του μακιματοσ, νζο λογιςμικό, αλλαγι 
ρυκμίςεων ςτουσ υπολογιςτζσ, αναλϊςιμα ι οτιδιποτε χρειάηεται για τισ ανάγκεσ του μακιματοσ το 
γνωςτοποιεί ςτον υπεφκυνο του εργαςτθρίου.  
 
Τα Εργαςτιρια είναι χϊροσ εργαςίασ και ζρευνασ και πρζπει να αποφεφγονται οι μετακινιςεισ και θ 
οχλαγωγία. Τα κινθτά τθλζφωνα αν δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιθκοφν τουλάχιςτον να ρυκμίηονται 
ςτο ακόρυβο και δεν επιτρζπεται θ ανοικτι ακρόαςθ από οποιαδιποτε ςυςκευι. Ωςτόςο, μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ακουςτικά χωρίσ να δθμιουργείται όχλθςθ ςτο εργαςτιριο. Απαγορεφεται αυςτθρά το 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ςτον χϊρο όπωσ επίςθσ, δεν επιτρζπεται θ μεταφορά φαγϊςιμων, καφζδων και ποτϊν ςτον 
χϊρο.  
 
Δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε προςπάκεια παρακολοφκθςθσ τθσ κίνθςθσ δεδομζνων και των παραμζτρων 
του δικτφου οποιουδιποτε ςυςτιματοσ (φορζα ι χριςτθ) κακϊσ και τθσ διερεφνθςθσ των τρωτϊν 
ςθμείων οποιουδιποτε ςυςτιματοσ (φορζα ι χριςτθ) όπωσ επίςθσ, δεν επιτρζπεται θ μετάδοςθ μζςω 
δικτφου λογιςμικοφ που μπορεί προξενιςει προβλιματα ςτο κζντρο διαχείριςθσ εργαςτθρίων άλλου 
φορζα, ι άλλου χριςτθ. Επιπλζον, δεν επιτρζπεται θ χριςθ λογιςμικοφ που προκαλεί υπερφόρτωςθ, 
δυςλειτουργία ι καταςτροφι άλλων ςυςτθμάτων.  
 
Ο υπεφκυνοσ του Εργαςτθρίου ζχει το δικαίωμα να αφαιρεί, προςωρινά ι και μόνιμα, τθν άδεια 
πρόςβαςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ και τουσ πόρουσ του εργαςτθρίου ςε οποιονδιποτε χριςτθ καταχραςτεί 
τισ υπθρεςίεσ που του παρζχονται, δεν μεταχειρίηεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τα ςυςτιματα και 
τισ ςυςκευζσ ι γενικά παραβιάηει ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παραπάνω κανόνεσ. Οποιοςδιποτε από 
τουσ χριςτεσ δεν αποδζχεται εξ αρχισ ι δεν τθρεί μετζπειτα τουσ όρουσ του κανονιςμοφ χάνει το 
δικαίωμα ειςόδου ςτον χϊρο του Εργαςτθρίου. Οποιοςδιποτε παραβιάςει τθν αςφάλεια των 
Συςτθμάτων, προβεί ςε αλλαγζσ αρχείων και παραμζτρων του ςυςτιματοσ, προξενιςει οποιαςδιποτε 
μορφισ φκορά ι απϊλεια ςε θλεκτρονικό ι υλικό εξοπλιςμό του Εργαςτθρίου ι ειςζρχεται κατά 
παράβαςθ των παραπάνω ςτον χϊρο του Εργαςτθρίου, κα παραπζμπεται για τθν επιβολι πεικαρχικϊν 
κυρϊςεων. 


