
Κανονισμός Υποχρεώσεων Χρηστών των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του ΔΠΘ. 

 
Τον ακόλουθο κανονισμό υποχρεούται να έχει υπόψη του και να τηρεί κάθε χρήστης 
με πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔΠΘ. 

Το Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΥΚ-ΚΔΔ) προσφέρει στους 
χρήστες της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΔΠΘ την δυνατότητα εκπαίδευσης και 
έρευνας με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.  

Τα εργαλεία/υπηρεσίες αυτά αποσκοπούν στην διακίνηση διοικητικών εγγράφων, 
διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την προβολή των ερευνητικών ενδιαφερόντων και 
την προαγωγή των ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων των µελών του ΔΠΘ. Η χρήση αυτών 
των εργαλείων/υπηρεσιών προσφέρεται δωρεάν και το δικαίωμα χρήσης των παρέχεται 
προς όλα τα µέλη του Ιδρύματος, το οποίο διατηρούν όσο διάστημα είναι μέλη του. 
Μετά την παύση τής σχέσεως με το Ίδρυμα διακόπτεται και η παροχή των 
εργαλείων/υπηρεσιών.  

Η φύση των παρεχοµένων υπηρεσιών υποχρεώνει το ΥΚ-ΚΔΔ να εφαρμόζει κανόνες 
δεοντολογίας που να εξασφαλίζουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών. 
Ως εκ τούτου, η χρήση των εργαλείων/υπηρεσιών τού ΥΚ-ΚΔΔ προϋποθέτει την πλήρη 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακολούθων: 

 

1. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστικά προσωπική χρήση του και της 
πρόσβασης που τους έχει παραχωρηθεί. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
παραχωρήσουν το δικαίωμα τους σε άλλους, είτε συνειδητά, είτε λόγω αμέλειας 
προστασίας του κωδικού πρόσβασής τους (password). Σε περιπτώσεις που αυτό 
διαπιστώνεται, θα απενεργοποιείται άμεσα ή δυνατότητα πρόσβασή τους στις υπηρεσίες 
και θα ενημερώνεται η Διοίκηση του Πανεπιστημίου για την πιθανή επιβολή κυρώσεων. 
Η πιθανή δε παραβίαση τής υπάρχουσας νομοθεσίας θα αντιμετωπίζεται με προσφυγή 
στην Δικαιοσύνη, όχι μόνον για τους παράνομους χρήστες, αλλά και για τους κατόχους 
των λογαριασμών. 

2. Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν την υφιστάμενη νομοθεσία και ειδικότερα τους 
νόμους  προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η 
δημοσίευση και διάθεση υλικού που παραβιάζει τους νόμους αυτούς απαγορεύεται ρητά. 
Η ευθύνη της παράνομης αυτή χρήσης βαρύνει τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού και σε 
καμία περίπτωση το ΥΚ-ΚΔΔ ή το ΔΠΘ. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας από 
τους χρήστες των υπηρεσιών, αυτοί εκτός από αστική-ποινική ευθύνη έχουν και 
πειθαρχική ευθύνη. 
3. Οι χρήστες υποχρεούνται να σέβονται τον κοινωφελή χαρακτήρα των 
εργαλείων/υπηρεσιών, αποφεύγοντας πράξεις που τις παρακωλύουν και τις 
καταστρέφουν, όπως η κατάχρηση υπολογιστικών και δικτυακών πόρων, ο βανδαλισμός 
του εξοπλισμού, η καταστροφή της πνευματικής ιδιοκτησίας του ΥΚ-ΚΔΔ και των 
φιλοξενούμενων σελίδων των χρηστών, οι προσπάθειες παραβίασης συστημάτων και 



ιστοσελίδων, κλπ. Επίσης, λόγω τού κοινωφελούς χαρακτήρα των εργαλείων/υπηρεσιών/ 
υποδομών, οι χρήστες θα πρέπει να ειδοποιούν το ΥΚ-ΚΔΔ, εάν τέτοιες πράξεις 
υποπέσουν στην αντίληψή τους. 

4. Οι χρήστες οφείλουν να διαφυλάττουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της υπηρεσίας 
αποφεύγοντας δραστηριότητες όπως: 

 εμπορική δραστηριότητα και προβολή εμπορικών προϊόντων, υπηρεσιών και 
εταιρειών, 

 προβολή και μεταβίβαση υλικού πορνογραφικού περιεχομένου, 
 δημοσίευση υλικού υβριστικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα. 
 Διακίνηση παράνομου λογισμικού και ψηφιακού υλικού. 

 
Σε περιπτώσεις παράβασης των κανόνων χρήσης, το ΥΚ-ΚΔΔ διατηρεί το δικαίωμα  
απομάκρυνσης άμεσα του επίμαχου περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού 
χρήστη θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες, που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την αφαίρεση 
του δικαιώματος χρήσης τού λογαριασμού του, πιθανά πειθαρχικά μέτρα που επιβάλει 
εσωτερικά το Ίδρυμα µε τα θεσμοθετημένα όργανά του, καθώς και τις συνέπειες του 
Νόμου, που προβλέπονται. 

Όσον αφορά στο προσωρινό χώρο αποθήκευσης αρχείων και τις ιστοσελίδες, θα πρέπει 
να υπάρχει πάντα η συνείδηση από πλευράς τού χρήστη, ότι οι σελίδες αυτές είναι 
διαθέσιμες στην παγκόσμια κοινότητα µέσω του διαδικτύου. Σημειώνεται ότι τα 
περιεχόμενα των σελίδων χρηστών, εκφράζουν προσωπικές απόψεις των κατόχων των 
αντίστοιχων λογαριασμών χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
μέσα από σελίδες χρηστών εκφράζονται επίσημες απόψεις τού ΥΚ-ΚΔΔ τού Δ.Π.Θ. ή 
άλλων πανεπιστημιακών οργάνων του. Σε περίπτωση αμφιβολίας εκ μέρους των 
χρηστών για την αποδεκτή χρήση των υπηρεσιών, θα πρέπει αυτοί να επικοινωνούν µε 
το ΥΚ-ΚΔΔ ΠΡΙΝ να από οποιαδήποτε ενέργειά τους. 

Όλοι οι χρήστες των εργαλείων/υπηρεσιών που παρέχονται από το ΥΚ-ΚΔΔ του Δ.Π.Θ, 
θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για την εν γένει λειτουργία του ΥΚ-ΚΔΔ, 
επισκεπτόμενοι το δικτυακό τόπο του στη διεύθυνση: 

http://noc.duth.gr 

Στο δικτυακό αυτό τόπο αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και 
ο κανονισμός λειτουργίας  τού ΥΚ-ΚΔΔ τού ΔΠΘ. 

 


