
 

Ενημέρωση για το Εργαστήριο του μαθήματος του 1ου εξαμήνου «Εισαγωγή στους Η/Υ» 

 

ΤΜΗΜΑ:        ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ:     ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 

ΕΞΑΜΗΝΟ:    ΠΡΩΤΟ 

ΕΤΟΣ :             2019 - 2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

• Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρία και εργαστήριο σε υπολογιστικό κέντρο. 

• Η θεωρία έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται κάθε Τετάρτη 9 με 10 το πρωί.  

• Εκτάκτως θα γίνει μάθημα θεωρίας και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 στις 4 – 6 μμ. 

• Τα εργαστήρια ξεκινούν την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 4 - 7 μμ και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 
2019  4 - 7 μμ. 

• Τα Εργαστήρια θα γίνονται στο Υπολογιστικό Κέντρο της Πολυτεχνικής Σχολής που βρίσκεται στο 
ισόγειο της πτέρυγας απέναντι από το κτήριο των τοπογράφων. 

• Στα εργαστήρια θα υπάρχουν τέσσερις ομάδες και το πρόγραμμα των εργαστηρίων 
ανακοινώνεται με χωριστή ανακοίνωση. 

• Η συμμετοχή στο Εργαστήριο για όποιους δηλώσουν το μάθημα είναι υποχρεωτική. 

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιτυχόντες στο Τμήμα την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, 
Έλληνες και Κύπριοι που έχουν κάνει εγγραφή και σκοπεύουν να δηλώσουν το μάθημα. 

• Δικαίωμα συμμετοχής στο Εργαστήριο έχουν επίσης όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο 
και σκοπεύουν να δηλώσουν το μάθημα για πρώτη φορά. Αυτοί θα πρέπει να το δηλώσουν στον 
Επιστημονικό Συνεργάτη Μαστρογεωργόπουλο Σπύρο μέχρι τις 1 μμ της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου 
2019. Η δήλωση γένεται με αποστολή σχετικού μηνύματος στην διεύθυνση smastro@auth.gr. 
Στο μήνυμα πρέπει να αναγράφεται επίθετο, όνομα, όνομα πατρός, ΑΕΜ και πανεπιστημιακό 
email. 

• Δικαίωμα συμμετοχής δίνεται επίσης και σε όσους έχουν περάσει σε άλλα Τμήματα και έχουν 
τις προϋποθέσεις μετεγγραφής στο Τμήμα μας. Αυτοί θα πρέπει να το δηλώσουν στον 
Επιστημονικό Συνεργάτη Μαστρογεωργόπουλο Σπύρο μέχρι τις 1μμ της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου 
2019. Η δήλωση γένεται με αποστολή σχετικού μηνύματος στην διεύθυνση smastro@auth.gr. 
Στο μήνυμα πρέπει να αναγράφεται επίθετο, όνομα, όνομα πατρός, ΑΕΜ αν υπάρχει,  
πανεπιστημιακό email αν υπάρχει ή αλλιώς ένα προσωπικό email. 

• Παρακαλείστε να κάνετε άμεσα τη δήλωση μαθημάτων, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει το 
μάθημα με σωστές συνθήκες. 

• Όλες οι ανακοινώσεις και το υλικό που αφορά το μάθημα θα ανεβαίνει στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του μαθήματος (elearning). 

 

Οι διδάσκοντες 
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Καραπέτσας Γεώργιος  Επίκουρος Καθηγητής Θεωρία 

email:  gkarapetsas@cheng.auth.gr 

τηλέφωνο: 2310 996268 

γραφείο: κτήριο Δ, 1ος όροφος, γραφείο 123 

 

Μαστρογεωργόπουλος Σπύρος Επιστημονικός Συνεργάτης,    Εργαστήριο 

email:  smastro@auth.gr 

τηλέφωνο: 2310 996275 

γραφείο: κτήριο E13, 4ος όροφος, γραφείο 407 

 

Τζελέπης Σταμάτης   ΕΔΙΠ,     Εργαστήριο 

email:  stzelepis@cheng.auth.gr 

τηλέφωνο: 2310 996137 

γραφείο: κτήριο E13, 4ος όροφος, γραφείο  (απέναντι από τον ανελκυστήρα) 
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