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Αθήνα 10 Ιουνίου 2020 

 

Προς: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 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 

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης από 09 Ιουνίου 2020 Ανακοίνωσης σχετικά με τη 
λειτουργία του Εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών (ΕΠΥ ή PC Lab) της Σχολής 
Μηχανολόγων Μηχανικών για το διάστημα από σήμερα έως και 24 Ιουλίου 2020 
γνωστοποιούνται συμπληρωματικά και τα ακόλουθα, ώστε να απαντηθούν ερωτήματα 
που προέκυψαν 

(1) Το ΕΠΥ Μηχανολόγων δεν θα λειτουργήσει αυτό το διάστημα για διδασκαλία. Τόσο η 
προπτυχιακή όσο και η μεταπτυχιακή διδασκαλία θεωρούνται ότι έχουν ολοκληρωθεί 
σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Επιπλέον δεν έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη 
επιστροφή στη φυσική ζωντανή διδασκαλία και θεωρητικά εφαρμόζεται η απομακρυσμένη 
διδασκαλία με σύγχρονο ή/και ασύγχρονο τρόπο. 

(2) Η Ομάδα Διαχείρισης του ΕΠΥ Μηχανολόγων, προκειμένου να διευκολύνει τους 
φοιτητές που θέλουν να εργασθούν ή να εξασκηθούν στις θέσεις εργασίας που διατίθενται 
έχει αναπτύξει εφαρμογή απομακρυσμένης σύνδεσης ανά θέση. Η εφαρμογή αυτή 
βρίσκεται ακόμα σε στάδιο "BETA", παρόλα αυτά διατίθεται προς χρήση λόγω των 
αναγκών που υπάρχουν. Σύμφωνα με αυτή την εφαρμογή, οι φοιτητές δεν χρειάζεται να 
προσέλθουν στο ΕΠΥ για εργασία ή εξάσκηση. Μπορούν εναλλακτικά να στείλουν mail 
στην Ομάδα Διαχείρισης (mechlab@mail.ntua.gr). Κάποιος από την Ομάδα θα τους 
απαντήσει στέλνοντας τους διαδικτυακό σύνδεσμο για απομακρυσμένη πρόσβαση σε μία 
θέση εργασίας. Ο σύνδεσμος λειτουργεί ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ FIREFOX. Τυχόν 
προβλήματα σύνδεσης θα αντιμετωπίζονται από την Ομάδα Διαχείρισης με επικοινωνία 
των ενδιαφερομένων στο πιο πάνω mail. 

(3) Από εδώ και στο εξής, οι επόμενες ανακοινώσεις του ΕΠΥ Μηχανολόγων θα 
αναρτώνται στην πλατφόρμα ,"mycourses" στο εικονικό μάθημα του 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
"Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (PC Lab)". Παρακαλούνται θερμά οι 
ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν για να λαμβάνουν τις σχετικές ενημερώσεις, καθώς ο 
κεντρικός δικτυακός τόπος της Σχολής μας δεν πρέπει να υπερφορτώνεται. 

 
Αναπληρωτής Διευθυντής  

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σταύρος ΠΟΝΗΣ 

Τηλ.: 210 772 2384 e-mail: staponis@central.ntua.gr 
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Επίκουρος Καθηγητής 
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Τηλ.: 210 772 2939 e-mail: npetr@@mail.ntua.gr 
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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 

 

Ο 

Διευθυντής του ΕΠΥ 

 

Ν.Π. Πετρόπουλος 

Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ 
 


