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Αίτηση εκχώρησης δημόσιας διεύθυνσης δικτύου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Τα στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται ΜΟΝΟ σε μόνιμο προσωπικό, που θα οριστεί και σαν διαχειριστής

Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Ιδιότητα
Τηλέφωνο
e-mail
Πόλη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εάν δεν υπάρχει θα συμπληρωθεί από το Τμήμα Δικτύων

IP Address :

SERVICES

Αναφέρετε τα ports numbers εάν διαφέρουν από τα προκαθορισμένα

http
https
ftp
Άλλες (προσδιορίστε):

Συνοπτική περιγραφή:

(Σύντομη περιγραφή περιεχομένου της υπηρεσίας και καταχωρημένα ονόματα DNS εάν υπάρχουν)
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Όροι εκχώρησης
Με την παρούσα ο αιτών αποδέχεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω
κανόνων:













οι προσφερόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στη
διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την προβολή των ερευνητικών ενδιαφερόντων
και την προαγωγή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ιδρύματος.
είναι υπεύθυνος για την αποκλειστικά προσωπική χρήση του Ιδρυματικού του
λογαριασμού διαχείρισης. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραχωρήσει το
δικαίωμα του σε άλλους, είτε συνειδητά είτε λόγω αμέλειας προστασίας των
διαπιστευτηρίων του χρήστη (username, password, πιστοποιητικών).
υποχρεούται γενικά να τηρεί την υφιστάμενη νομοθεσία του κράτους και ειδικότερα
τους νόμους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πνευματικής
ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση. Η δημοσίευση και διάθεση υλικού που παραβιάζει
τους νόμους αυτούς απαγορεύεται ρητά.
υποχρεούται να σέβεται τον κοινωφελή χαρακτήρα της υπηρεσίας, αποφεύγοντας
πράξεις που την παρακωλύουν, όπως: κατάχρηση υπολογιστικών και δικτυακών
πόρων, βανδαλισμός, καταστροφή πνευματικής ιδιοκτησίας του ιδρύματος και των
δικτυακών υπηρεσιών, προσπάθειες παραβίασης κλπ.
επιμελείται τη λήψη και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου της
υπηρεσίας.
παρακολουθεί τα θέματα ασφάλειας και διορθώνει τα σχετικά προβλήματα που
συνδέονται με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί και διατηρούνται στη
φιλοξενούμενη υπηρεσία.
οφείλει να διαφυλάττει τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της υπηρεσίας αποφεύγοντας
δραστηριότητες όπως:
•
•

εμπορική δραστηριότητα και προβολή εμπορικών προϊόντων, υπηρεσιών και
εταιρειών.
δημοσίευση, προβολή και μεταβίβαση μη κατάλληλου περιεχομένου (παράνομου
λογισμικού, ψηφιακού περιεχομένου που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα,
πορνογραφικού, υβριστικού, ρατσιστικού χαρακτήρα κτλ).

Σε περιπτώσεις παράβασης ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω ή της ισχύουσας
νομοθεσίας του κράτους, η παρούσα αίτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας για τυχόν απόδοση ποινικών ή άλλων ευθυνών. Το Τμήμα Δικτύων
διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της υπηρεσίας και αφαίρεσης του λογαριασμού διαχειριστή.
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Ο/Η
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