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Κανόνες Χρήσης των χώρων PC LAB της Σχολής ΠΜ 

 

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το 

εργαστήριο (PC LAB), στα πλαίσια εξαμηνιαίου μαθήματος, θα πρέπει να 

γνωστοποιούν την πρόθεσή τους  στην Γραμματεία της Σχολής & στον Δ/ντή του 

PCLAB, καθώς και τις ανάγκες χρήσης ειδικών εφαρμογών (software) πριν την 

έναρξη του εξαμήνου, ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των θέσεων εργασίας 

του εργαστηρίου και τυχόν προμήθεια/εγκατάσταση/παραμετροποίηση του 

αιτούμενου λογισμικού. 

 

Επίσης, η διάρκεια χρήσης των εγκαταστάσεων θα καθορίζεται από κοινού από το 

ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ και τον Δ/ντή του Εργαστηρίου. 

 

Υπενθυμίζεται ότι οι διδάσκοντες οφείλουν να μεριμνούν ώστε κατά την παραμονή 

τους στους χώρους των εργαστηρίων των Η/Υ, να ΜΗΝ επιτρέπεται η χρήση των 

κατωτέρω : 

 

1) Κάπνισμα,  

2) Χρήση Κινητών τηλεφώνων (έχει διαπιστωθεί καταστροφή οθονών λόγω της 

εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αυτών),  

3) Κατανάλωση ποτών - καφέδων - αναψυκτικών και τροφής (έχει διαπιστωθεί 

βραχυκύκλωμα λόγω πτώσης υγρών στις καλωδιακές εγκαταστάσεις),  

4) Μετακίνηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών,  

5) Επέμβαση στα μηχανήματα: Απαγορεύεται οποιαδήποτε φυσική επέμβαση 

στα μηχανήματα (εξαγωγή καλωδίων Ethernet & καλωδίων παροχής ρεύματος 

για τροφοδοσία φορητών κλπ.) που βρίσκονται στο Εργαστήριο εκτός από την 

σύνδεση ενός FlashDisk με τον υπολογιστή με σκοπό την αποθήκευση 

δεδομένων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα, έλλειψη μέριμνας τήρησης των 

προαναφερόμενων κανονισμών με αποτέλεσμα οι επόμενοι διδάσκοντες που 

εισέρχονται στους χώρους να αντιμετωπίζουν κακή κατάσταση τόσο σε θέματα 

καθαριότητας όσο και σε θέματα λειτουργίας των συστημάτων λόγω συνεχών 

παρεμβάσεων στη σύνδεση και λειτουργία των συστημάτων  του Εργαστηρίων της 

Σχολής μας. 
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