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Προς: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Θέμα: Λειτουργία του Εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών της Σχολής 
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και 

άλλα θέματα 

 

Μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας λόγω του ιού COVID-19 και κατόπιν των σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων που 
εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι οποίες εφαρμόζονται στο 
ΕΜΠ, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ως εξής: 

(1) Το Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (ΕΠΥ ή PC Lab) της Σχολής Μηχανολόγων 
Μηχανικών για το διάστημα από σήμερα έως και 24 Ιουλίου 2020 θα επαναλάβει τη 
λειτουργία του με περιορισμένο ωράριο και με κυκλική παρουσία του υπεύθυνου 
προσωπικού της Ομάδας Διαχείρισης. 

(2) Ως μέρες λειτουργίας για υποδοχή φοιτητών για ατομική εξάσκηση ή ατομική εργασία, 
ορίζονται οι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι από 09.00 
έως 14.00. Η έναρξη αυτής της μορφής λειτουργίας ορίζεται για την Τετάρτη 10 Ιουνίου 
2020. 

(3) Αν τις μέρες και τις ώρες που ορίζονται στο (2) υπάρχει, σύμφωνα με το δημοσιευμένο 
πρόγραμμα ή σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση, εξέταση μαθήματος στο ΕΠΥ, τότε οι 
ενδιαφερόμενοι να εξασκηθούν ή να εργασθούν φοιτητές παρακαλούνται να προσέρχονται 
άλλες διαθέσιμες ημέρες ή ώρες 

(4) Αν σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμα υπάρχει εξέταση μαθήματος στο ΕΠΥ 
άλλες μέρες και ώρες από αυτές που ορίζονται στο (2), το ΕΠΥ θα είναι διαθέσιμο και 
αυτές τις ημέρες και ώρες. Για το σκοπό αυτό η Ομάδα Διαχείρισης θα εργάζεται κυκλικά 
ώστε να καλυφθούν και αυτές οι ανάγκες. 

(5) Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας για φοιτητές τις μέρες και ώρες που 
ορίζονται στο (2) θα είναι ΜΟΝΟ δεκαπέντε (15), ώστε να τηρούνται οι αναγκαίες 
αποστάσεις. 

(6) Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για συμμετοχή φοιτητών σε εξετάσεις θα είναι 
ΜΟΝΟ είκοσι (20), ώστε να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις. 

(7) Οι φοιτητές που προσέρχονται για εξάσκηση, εργασία ή εξετάσεις, οφείλουν να έχουν 
την δικιά τους ατομική μάσκα προστασίας και τα δικά τους γάντια. Για την επιπλέον 
προστασία όλων μας το ΕΠΥ θα διαθέτει για όλους ικανή ποσότητα απολυμαντικού 
χεριών, του οποίου οι φοιτητές και το προσωπικό της Ομάδας Διαχείρισης καλούνται να 
κάνουν ευρεία χρήση. 
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(8) Το πληκτρολόγιο των θέσεων εργασίας θα είναι καλυμμένο με μεμβράνη, η οποία θα 
αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει ο φοιτητής που εξυπηρετείται σε αυτή τη θέση. 

(9) Οι επιφάνειες μιας θέσης εργασίας θα καθαρίζονται με χαρτί και απολυμαντικό κάθε 
φορά που ένας χρήστης αποχωρεί. 

(10) Το προσωπικό της Ομάδας Διαχείρισης, όταν συναλλάσσεται με χρήστες θα 
χρησιμοποιεί τις προσωπικές του μάσκες ατομικής προστασίας. 

(11) Κατά τη διάρκεια αυτής της μορφής λειτουργίας ο εξαερισμός της αίθουσας των 
θέσεων εργασίας θα εξασφαλίζεται με φυσικό - μηχανικό τρόπο από το συνδυασμό 
ανοιχτών θυρών και παραθύρων και μηχανικού αερισμού αν χρειάζεται. Οποιαδήποτε 
μορφή κλιματισμού ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. 

(12) Μεταξύ εξετάσεων θα μεσολαβεί ικανός χρόνος ώστε ο χώρος των θέσεων εργασίας 
να καθαρίζεται σχολαστικά από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό συνεργείο. 

Για την ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΠΥ της Σχολής Μηχανολόγων αυτή τη δύσκολη 
περίοδο και μέχρι την οριστικοποίηση αποκλειστικά δικού του διαδικτυακού τόπου, ο 
οποίος προετοιμάζεται, έχει ήδη "ανοίξει" εικονικό μάθημα με το εικονικό όνομα 
"Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (PC Lab)" στην πλατφόρμα "mycourses" τη 
διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει ο Διευθυντής του ΕΠΥ με τη βοήθεια του προσωπικού 
της Ομάδας Διαχείρισης.  

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΕΠΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΩΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 

Από την ενότητα "Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (PC Lab)" θα διακινείται πλέον 
όλο το αναγκαίο υλικό, έγγραφα, ανακοινώσεις, λογισμικό και άλλα που θα συμβάλλουν 
στην καθημερινή ομαλή συνεργασία και αυτής της ενότητας της Σχολής μας με τους 
φοιτητές. 

Για το υλικό αυτό, θα ενημερώνεται ταυτόχρονα και το υπόλοιπο προσωπικό της Σχολής 
μας σε όλα τα επίπεδα ώστε και αυτό να αξιοποιεί το ΕΠΥ κατά τις ανάγκες που υπάρχουν 
και σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΠΥ, όπως αυτό έχει ορισθεί από τη 
Σύγκλητο. Το προσωπικό αυτό έχει ήδη καταχωρηθεί στους χρήστες και δεν χρειάζεται να 
προχωρήσει σε κάποια ενέργεια εγγραφής. 

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη του Κοσμήτορα της Σχολής και 
είναι δυνατόν να αλλάξει αν οι συνθήκες αλλάξουν ή αν χρειάζεται κάτι επί μέρους να 
τροποποιηθεί. 

Στη διάθεση όλων για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και διευκρίνιση 
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