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Εισαγωγή
Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Εργαστηρίων (ΚΛΕ) προβλέπεται από τον εσωτερικό
κανονισμό του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3257/20-12-2013, Άρθρα 77-79). Το παρόν κείμενο
εξειδικεύει τις παραπάνω διατάξεις στις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.
Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των
εργαστηριακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Εργαστηριακοί χώροι
Τα εργαστήρια, εκτός της υποστήριξης του διδακτικού έργου, έχουν σαν κύριους στόχους:


Την απόκτηση και μεταφορά τεχνογνωσίας στους σπουδαστές του Τμήματος στα
αντικείμενα που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών.



Την υποστήριξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του Τμήματος.

Στο Παράρτημα Α αναφέρονται οι εργαστηριακοί χώροι του τμήματος ΜΗΥΣ, σύμφωνα με
το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και με όλα τα στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ορίζεται για κάθε εργαστηριακό χώρο ένας Υπεύθυνος
Εργαστηρίου (ΥΕ) από τον Τομέα τον οποίο εξυπηρετεί το εργαστήριο, σύμφωνα με όσα
ορίζει ο Νόμος. Τα καθήκοντα του ΥΕ είναι:


Προετοιμάζει και εξασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων σε
συνεννόηση με το εκπαιδευτικό και τεχνικό προσωπικό του εργαστηρίου, σύμφωνα με
όσα έχει ορίσει ο Τομέας.



Εξασφαλίζει την πληρότητα του εργαστηρίου σε υποδομές και προσωπικό.



Εξασφαλίζει την ασφάλεια διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων.



Εισηγείται στον Τομέα τις ανάγκες εξοπλισμού και υλικών του εργαστηρίου.



Απογράφει και διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή τον εξοπλισμό του εργαστηρίου.



Διατηρεί τα αρχεία των σπουδαστών σε ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό


Το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ) φροντίζει για την καλή λειτουργία των
εργαστηρίων και του εξοπλισμού. Επιβλέπει τον χώρο και παίρνει όλα τα μέτρα που
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απαιτούνται για την ασφάλεια του εξοπλισμού επιβάλλοντας την τήρηση των κανόνων
ασφαλείας.


Διαχειρίζεται το συνολικό σύστημα των εργαστηρίων και εγκαθιστά και καταργεί υλικό
και λογισμικό σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος σπουδών.



Συνεργάζεται με το ΕΠ και τον ΥΕ ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ετοιμότητα των
εργαστηρίων και η έγκαιρη αντιμετώπιση αναγκών και προβλημάτων.



Εποπτεύει τη χρήση των εργαστηριακών χώρων από τους σπουδαστές.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό


Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) που διδάσκει εργαστηριακά μαθήματα τηρεί
υποχρεωτικά παρουσιολόγιο.



Το ΕΠ καθοδηγεί τους φοιτητές στην χρήση του εξοπλισμού είτε στα πλαίσια
των μαθημάτων είτε στα πλαίσια της ελεύθερης χρήσης. Ελέγχει την ταυτότητα
των φοιτητών που χρησιμοποιούν το εργαστήριο και απαγορεύει την είσοδο σε
όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες. Τα μέλη ΕΠ είναι υπεύθυνα για την
ασφάλεια του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του μαθήματος.



Το ΕΠ τηρεί τους κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.



Αναφέρουν έγκαιρα στον ΥΕ τυχόν βλάβες στον εξοπλισμό ή τις ανάγκες που
υπάρχουν για την υλοποίηση των μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί.

Σπουδαστές


Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.



Η παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος είναι επιτυχής εφ’ όσον ο σπουδαστής έχει
διεξάγει με επιτυχία το 80% των ασκήσεων που διεξήχθησαν στο εξάμηνο.



Στο τέλος του εξαμήνου διεξάγονται συμπληρωματικές ασκήσεις για όσους σπουδαστές
έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 15%.



Οι απορριφθέντες σπουδαστές καλούνται σε δεύτερη εξέταση μετά το τέλος της
εξεταστικής περιόδου για τα θεωρητικά μαθήματα.
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Εργαστήρια στα οποία έχει γίνει επαρκής παρακολούθηση, δηλώνονται για επανεξέταση
μόνο, χωρίς να επαναλαμβάνεται η παρακολούθησή τους.



Οι σπουδαστές πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις του ΥΕ, του ΕΠ και του Ειδικού
Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) όσον αφορά την χρήση του εξοπλισμού, να σέβονται
τους συναδέλφους τους και να προστατεύουν το χώρο, ενεργώντας έτσι ώστε να μην
προκαλούνται φθορές ή βλάβες στον εξοπλισμό.



Απαρέγκλιτη εφαρμογή των κανόνων που αναφέρονται στην ασφάλεια.

Ασφάλεια


Η παρουσία στους εργαστηριακούς χώρους επιτρέπεται μόνο σε σπουδαστές, ΕΠ και
ΕΤΠ.



Απαγορεύεται το ΚΑΠΝΙΣΜΑ στους εργαστηριακούς χώρους.



Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών, ποτών και η χρήση κινητών τηλεφώνων
κατά την παραμονή στους χώρους των εργαστηρίων.



Η χρήση του εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο σε άτομα τα οποία έχουν εγγραφεί στις
λίστες των εργαστηριακών μαθημάτων ή διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή
εκτελούν την πτυχιακή τους εργασία.



Η εγκατάσταση ή απεγκατάσταση Υλικού ή Λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τα
αρμόδια όργανα του τμήματος ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εταιρειών οι
οποίοι έχουν αναλάβει την τεχνική υποστήριξη ή προμήθεια εξοπλισμού.



Η μετακίνηση εξοπλισμού από τους χώρους των εργαστηρίων απαγορεύεται, εκτός
αν αυτό γίνεται μετά από έγκριση των αρμόδιων οργάνων του τμήματος ή στα
πλαίσια επισκευής.



Απαγορεύεται η απενεργοποίηση ή τροποποίηση των ρυθμίσεων οποιασδήποτε
διεργασίας των υπολογιστών η οποία σχετίζεται με την προστασία του υπολογιστή
από κακόβουλο λογισμικό και την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
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