ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ∙ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΕΡΓ.Α)
Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100, τηλ 2310-99320
Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Λυριτζής
ΡΟΔΟΣ 25/ 01 /2000

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓ.Α
ο

η

(Πρακτικά 2/5/1998 Θέμα 6 , ΦΕΚ Ιδρυσης Εργ.Α 1774 Α 3/9/1999, Πρακτικά 14 ΓΣ
18/1/2012)
Κανόνες εργαστηρίου
1. Οποιαδήποτε εργασία γίνεται στο Εργαστήριο πρέπει να έχει την προηγούμενη έγκριση του διευθυντή του
Εργαστηρίου.
2. Ο χώρος Εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρός, και χωρίς σκόρπιες σημειώσεις στα γραφεία εργασίας.
3. Απαγορεύεται η απομάκρυνση υλικού του Εργαστηρίου χωρίς συνεννόηση με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου.
4. Απαγορεύεται το κάπνισμα καθώς και τα κινητά τηλέφωνα πλησίον οργάνων που λειτουργούν, στις αίθουσες του
Εργαστηρίου.
5. Απαγορεύεται το φαγητό ή η κατανάλωση αναψυκτικών και λοιπών εδεσμάτων στο χώρο του Εργαστηρίου.
6. Οι σκληροί δίσκοι θα πρέπει να περιέχουν μόνο τα αρχεία των Λογισμικών που υπάρχουν στο εργαστήριο και τα
τρέχοντα προγράμματα (projects) του κάθε χρήστη. Αρχεία τα οποία δεν δουλεύονται καθημερινά και παραμένουν
στο σκληρό για μεγάλο χρονικό διάστημα θα σβήνονται, με περιθώριο προειδοποίησης μιας εβδομάδας. Κανείς δεν
επιτρέπεται να σβήσει αρχεία άλλου μέλους του εργαστηρίου χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
7. Σε περίπτωση που υπάρχουν περιορισμένες θέσεις εργασίας για κάποιο όργανο που βρίσκεται στο εργαστήριο
τότε κατασκευάζεται πρόγραμμα εργασίας, στο οποίο υπάγονται όλα τα μέλη του εργαστηρίου (ανεξαιρέτως)
τηρουμένων βέβαια των αναλογιών κατά προτεραιότητα.
8. Τα αρχεία τα οποία υπάρχουν στους δίσκους και τα οποία έχουν γίνει στο εργαστήριο Αρχαιομετρίας θα πρέπει
να κρατούνται αντίγραφα σε δισκέτες Δισκετες, CD ή άλλο ηλεκτρονικό μέσον, και να είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε
κάθε ενδιαφερόμενο μέλος. Εξαίρεση είναι δυνατό να αποτελέσουν αρχεία υποψήφιου Διδάκτορα τα οποία είναι
μέρος της διατριβής του και πρέπει να διατηρηθεί πρωτοτυπία τους
9. Οι μετρήσεις που διεξάγονται με συσκευές του Εργ.Α και χρησιμοποιούνται από Φοιτητές στις Διπλωματικές
εργασίες ανήκουν στο Εργ.Α αφού αποτελούν δεδομένα που προάγουν την γνώση και θα χρησιμεύουν από άλλους
φοιτητές στο εργαστήριο.
10. Οι μετρήσεις που εκτελούνται στο Εργ.Α από υποψήφιους Διδάκτορες δεν κοινοποιούνται προς τρίτους πριν την
ολοκλήρωση & Υποστήριξη της Διατριβής.
11. Οι μετρήσεις που εκτελούνται στο Εργ.Α από υποψήφιους Διδάκτορες επίσης πάντα σε συνεννόηση με τον
Διευθυντή δημοσιεύονται μετά από έγκριση του Διευθυντή και τα δεδομένα αποτελούν Βάση Δεδομένων που είναι η
αποστολή του Εργ.Α σύμφωνα με το Αρθρο 2, Παραγρ. ζ του ΦΕΚ ίδρυσης. Μετρήσεις που εκτελούνται από άλλα
εργαστήρια για εκπόνηση ερευνητικής εργασίας (σε Πρόγραμμα, Διπλωματική, Διδακτορικό) επίσης αποτελούν βάση
δεδομένων στο Εργ.Α. Δεν δημοσιεύονται εκτός αν έχουν ήδη δημοσιευτεί με τον Φοιτητή ή τον/την υποψήφιο
διδάκτορα οπότε γίνετε αναφορά τους σε βελτιωμένη έκδοση τους.
12. Μετρήσεις που εκτελούνται σε άλλα εργαστήρια/ εταιρείες είτε από χρηματοδότηση του Εργ.Α από Προγράμματα,
είτε δωρεάν είτε από τον υποψήφιο διδάκτορα ιδίοις πόροις και εφόσον έχουν επεξεργαστεί σε επικοινωνία και
καθοδήγηση, έγκριση και δημοσίευση με τον Διευθυντή ως δεδομένα εμπλουτίζουν την Βάση Δεδομένων του Εργ.Α
με το σκεπτικό ότι το Εργ.Α παράγει και προάγει την γνώση με την καθοδήγηση του Διευθυντή του.

13. Μετρήσεις που εκτελούνται σε συνεργασία με ερευνητές και με τον Διευθυντή ή το μέλος ΕΤΕΠ του Εργ.Α με
σκοπό να αποτελούν μέρος εργασίας ερευνητή σε περίπτωση αδυναμίας συνέχισης του ερευνητή οι μετρήσεις
συνεχίζουν και ολοκληρώνονται και αποτελούν σε κάθε περίπτωση δεδομένα του Εργ.Α όπου ο Διευθυντής χειρίζεται
για την προαγωγή της γνώσης.
14. Οι Διδάκτορες πέραν των υποχρεώσεών τους προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Βιβλιοθήκη, ΕΚΤ) υποχρεούνται να
υποβάλλουν στο Εργ.Α σε έντυπη & ψηφιακή μορφή την Διατριβή τους όπως εγκρίθηκε με τις διορθώσεις, μαζί με
όλα τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν και συμπεριλήφθηκαν στη Διατριβή ως Βάση Δεδομένων.
15. Την υπευθυνότητα για την τήρηση των κανόνων έχει κάθε μέλος του Εργαστηρίου που βρίσκεται ή εργάζεται
μέσα στο χώρο του Εργαστηρίου καθώς και την ευθύνη για τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Παράδειγμα, η εγκατάλειψη
της αίθουσας του Εργαστηρίου ανοιχτή (άρα εκτεθειμένη στον οποιονδήποτε !) θεωρείται έλλειψη υπευθυνότητας και
συνεπάγεται κυρώσεις όπως η στέρηση εισόδου στο Εργαστήριο.
16. Οτιδήποτε προϊόν ( άρθρα, βιβλία, CD κτλ) παράγεται εντός του Εργαστηρίου και με χρήση του τεχνολογικού
εξοπλισμού του πρέπει να συνοδεύεται από αναφορά (ταμπέλα) κατά το εξής πρότυπο:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ
17. Οτιδήποτε λογισμικό, σε οποιαδήποτε μορφή (πηγαίος κώδικας, δυαδικός κώδικας, διάγραμμα ροής κλπ.), που
αναπτύσσεται στο χώρο του Εργαστηρίου αποτελεί και πνευματική ιδιοκτησία του Εργαστηρίου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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