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Προέδρους και Μέλη Σχολικών Εφορειών
και Διευθύντριες/Διευθυντές
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑ: Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού και καθαρισμός μηχανών
προβολής (βιντεοπροβολέων) σε αίθουσες των σχολείων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι έχει διαπιστωθεί ότι σε σχολεία
όπου η αρμόδια Σχολική Εφορεία, μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, έχει προχωρήσει σε εγκατάσταση μηχανών προβολής, οι οποίες δεν
τυγχάνουν καμίας συντήρησης ή απλού καθαρισμού από τη σκόνη. Επίσης, το ίδιο
συμβαίνει με αρκετούς εκτυπωτές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι δεν τυγχάνουν
της απαραίτητης συντήρησης ώστε να διατηρηθεί η βιωσιμότητά τους.
2.
Παρακαλούμε όπως οι αρμόδιες Σχολικές Εφορείες προβούν στους απαραίτητους
ελέγχους και σε όσες αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν μόνιμα εγκατεστημένες μηχανές
προβολής, να ακολουθούνται οι παρακάτω τακτικές:





να αφαιρούνται τα φίλτρα και να καθαρίζονται από τη σκόνη, γιατί υπάρχει ο
κίνδυνος να κλείσουν από την υπερβολική σκόνη με αποτέλεσμα ο
βιντεοπροβολέας να υπερθερμαίνεται.
σε περίπτωση υπερθέρμανσης του να ακολουθούνται τα βήματα τα οποία
καταγράφονται στο εγχειρίδιο του βιντεοπροβολέα.
ο καθαρισμός, ανάλογα με τη χρήση και το χώρο τοποθέτησης των μηχανών, να
γίνεται κάθε τρεις μήνες ή σε μικρότερα τακτά χρονικά διαστήματα. Αν ο
βιντεοπροβολέας δεν βρίσκεται σε χρήση, να είναι σκεπασμένος, για αποφυγή
συσσώρευσης σκόνης στο μηχάνημα αλλά ειδικά στο φίλτρο.

Είναι σημαντικό το φίλτρο να διατηρείται, πάντοτε ΚΑΘΑΡΟ, για αποφυγή φθοράς της
λάμπας και αξιοποίησης του ωφέλιμου χρόνου ζωής, πέραν της περιόδου εγγύησης.
3.
Επίσης, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκτυπωτές θα πρέπει δύο τουλάχιστον
φορές το χρόνο, ανάλογα με τη χρήση και το χώρο εγκατάστασης τους, να ανοίγονται και
να καθαρίζονται από τη σκόνη. Ο καθαρισμός θα μειώσει τη συχνότητα αποτυχίας του
υλικού (πχ. τροφοδοτικού) και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μηχανών.
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4.
Οι πιο πάνω οδηγίες θα πρέπει να τηρούνται τόσο για τον εξοπλισμό που βρίσκεται
υπό εγγύηση όσο και για τον υπόλοιπο μηχανογραφικό εξοπλισμό του οποίου η εγγύηση
έχει λήξει και η συντήρηση βρίσκεται υπό τη διαχείριση της αρμόδιας σχολικής εφορείας.
Υπενθυμίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται επιδιόρθωση του
μηχανογραφικού εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται υπό εγγύηση από τρίτο άτομο εκτός από
την εταιρεία η οποία τον έχει προμηθεύσει. Σχετικές οδηγίες και έντυπα υπάρχουν στις
σχολικές μονάδες.
5.
Υπενθυμίζεται επίσης, ότι όλες οι παραγγελίες και οι προμήθειες του
μηχανογραφικού εξοπλισμού που διεξάγονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
από το 2015 και εντεύθεν, μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων πληροφορικής των
συμφωνιών πλαισίου του Γενικού Λογιστηρίου, καλύπτονται από πενταετή εγγύηση χωρίς
όμως οποιαδήποτε συμφωνία για συντήρηση.
6.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με τη παρούσα εγκύκλιο ή τις
επισυναπτόμενες προδιαγραφές, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22306030.
7.
Παρακαλούνται οι διευθύνσεις των σχολείων όπως κοινοποιήσουν τη παρούσα
εγκύκλιο στην αρμόδια Σχολική Εφορεία.

(Παντελή Παντελής)
για Γενική Διευθύντρια

Κοιν. : - Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
- Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
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