ΑΙΤΗΣΗ
( A P P L I C A T I O N

F O R M )

για τη δημιουργία νέου λογαριασμού
(for creating a new account)
Ημερομηνία / Date: ....../....../......
Προσωπικά στοιχεία / Applicant's Information
Όνομα / Name

Γραφείο / Office

Φορέας (τμήμα κλπ) / Group

Τηλέφωνο / Phone

Καθηγητής(ρια)/Professor 

Μεταπτυχιακός Φοιτητής(ρια)/Graduate Student 

Ερευνητής(ρια)/Researcher 

Πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό / Account Setup
ΝΑΙ / ΥΕS

ΟΧΙ / NO

ٱ

ٱ

Νέος λογαριασμός / New account

Απαιτήσεις σε CPU ανά job / CPU per job requirements

e-mail address (αν υπάρχει / if available)

Απαιτήσεις σε χώρο δίσκου / Disk space requirements

Username*

Γλώσσες προγραμματισμού / Programming languages

Χρονικό διάστημα που ο λογαριασμός θα είναι ενεργός / Validity period

Υπογραφή / Signature

Σημείωση:

Για τους φοιτητές μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς, να αναγράφεται το όνομα του
υπεύθυνου καθηγητή

Note:

Students, (both undergraduate and graduate) should provide the name of their
supervisor

Όνομα υπεύθυνου καθηγητή(ρια) / Supervisor's name

*

Συμπληρώνεται από το Υπολογιστικό Κέντρο / For Computer Center use only

Υπογραφή / Signature

Πολιτική χρήσης των υπολογιστικών συστημάτων
1. Με την απόκτηση του
λογαριασμού σας,
αναλαμβάνετε την υποχρέωση
να τηρείτε τους κανόνες
χρήσης και καλής λειτουργίας
των υπολογιστικών
συστημάτων του τμήματος.
2. Σας θυμίζουμε ότι ο
λογαριασμός που σας δίνεται
είναι προσωπικός και δεν
επιτρέπεται η μεταβίβασή του
σε άλλους.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση των
υπολογιστών που με
οποιοδήποτε τρόπο
παραβιάζει κανόνες copyright
λογισμικού.

Policies for use of the Department computer facilities
1. We would like to inform you,
that you should not violate any
of the rules of the Department
concerning the usage of the
computer resources and
equipment that is available to
you.
2. Your account is strictly
personal and cannot be used
by others.
3. Use of the Department
facilities in a manner that
violates copyrights, patent
protections or license
agreements is prohibited.

