
Πολιτική Χρήσης ΚΥΠΕΣ 

Εισαγωγή 

Το κείµενο αυτό έχει ως στόχο να προδιαγράψει τους Όρους και τους 
Κανόνες Λειτουργίας των εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών 
Συστηµάτων του Κέντρου Υπολογιστικών, Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Τµήµατος.  

Αυτή η πολιτική απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του ΚΥΠΕΣ 
συµπεριλαµβανοµένων και των επισκεπτών και περιλαµβάνει όλα τα 
συστήµατα του ΚΥΠΕΣ. 

Πολιτική 

1. Όροι και Κανόνες Λειτουργίας Εγκαταστάσεων 

• ∆ιατήρηση Καθαριότητας: Όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να 

διατηρούν το χώρο του εργαστηρίου καθαρό. 

• Τήρηση Όρων υγιεινής και ασφάλειας: Απαγορεύεται αυστηρώς 

το κάπνισµα µέσα στο χώρο του εργαστηρίου. ∆εν επιτρέπεται η 

κατανάλωση φαγητού και ποτού µέσα στο χώρο του ΚΥΠΕΣ. 

• Μετακίνηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών 

συσκευών: Απαγορεύεται η µετακίνηση και αλλαγή θέσεως των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των περιφερειακών συσκευών τους. 

• Επέµβαση στα µηχανήµατα: Απαγορεύεται οποιαδήποτε φυσική 

επέµβαση πάνω στα µηχανήµατα που βρίσκονται στο ΚΥΠΕΣ.  

2. Όροι και Κανόνες Χρήσης Υπολογιστικών Συστηµάτων 

• Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε είδους δραστηριότητα που 

αναπτύσσεται στον Η/Υ που χρησιµοποιεί άµεσα (τοπικά) ή έµµεσα 

(π.χ. µέσω δικτύου). 

• Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καλής 

λειτουργίας του εξοπλισµού τον οποίο χειρίζεται. Σε περίπτωση που 

εµφανιστεί οποιοδήποτε πρόβληµα οφείλει να ενηµερώσει αµέσως 

το προσωπικό του ΚΥΠΕΣ.  

• Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και διαφύλαξη 

«ασφαλούς» συνθηµατικού (password) για την πρόσβαση στο 

λογαριασµό του. Τα συνθηµατικά απαγορεύεται να δίδονται σε 

τρίτους. 



• Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του συνθηµατικού (password) 

του, ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση το 

προσωπικό του ΚΥΠΕΣ, για απενεργοποίηση του σχετικού κωδικού. 

• Κάθε χρήστης αποθηκεύει τα δεδοµένα µόνο στον προσωπικό του 

χώρο στον εξυπηρετητή του ΚΥΠΕΣ. 

• Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των 

δεδοµένων και των αρχείων του από τρίτους.  

• Κάθε χρήστης υποχρεούται να αναφέρει αµέσως κάθε απόπειρα ή 

παραβίαση των κανόνων λειτουργίας και ασφαλείας των 

υπολογιστικών πόρων από τρίτους στο προσωπικό του ΚΥΠΕΣ. 

3. Οριοθέτηση Χρήσης Συστηµάτων και ∆ικτυακών Πόρων 

• Οι χρήστες οφείλουν να µην µονοπωλούν και καταχρώνται πόρους 

του δικτύου και των συστηµάτων, όπως διαθέσιµη χωρητικότητα 

συνδέσεων, αποθηκευτικό χώρο σκληρών δίσκων, κύκλους µηχανής 

επεξεργαστών, άδειες χρήσης λογισµικού, κτλ. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να επιδεικνύεται ώστε να αποφεύγεται άσκοπη χρήση πόρων, 

όταν αυτό είναι δυνατόν. 

• Οι χρήστες οφείλουν να αποδεσµεύουν άδειες χρήσης λογισµικού τις 

οποίες δεν χρησιµοποιούν. 

• Οι χρήστες οφείλουν να αποδεσµεύουν διευθύνσεις δικτύου τις 

οποίες δεν χρησιµοποιούν. 

• Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε µορφής εξω-πανεπιστηµιακή και 

εµπορική δραστηριότητα (µε ή χωρίς αµοιβή).  

• Απαγορεύεται η χρήση και ανάπτυξη ιών λογισµικού, και γενικά 

προγραµµάτων που προσπαθούν να παραβιάσουν ή να 

παρακάµψουν τους µηχανισµούς ασφαλείας του δικτύου, να 

υποκλέψουν συνθηµατικά, ή να εξαντλήσουν τους υπολογιστικούς 

πόρους.  

• Απαγορεύεται ρητά η χρήση και διακίνηση µέσω των υπολογιστών 

και του δικτύου του ΚΥΠΕΣ κλεψίτυπου περιεχοµένου και λογισµικού 

ή προγραµµάτων για παράνοµη αντιγραφή και χρήση λογισµικού. 

4. Παραδείγµατα Κακής Χρήσης Υπολογιστικών και ∆ικτυακών 
Πόρων 



• Η κακή χρήση των δικτυακών πόρων και του διαθέσιµου εύρους 

ζώνης που µπορεί να επιφέρει υπερβολικό φορτίο σε δικτυακές 

συσκευές ή καθυστέρηση και παρεµπόδιση της υπόλοιπης κίνησης 

(π.χ. επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών - Denial of Service attacks και 

Port scans). 

• Η εξάπλωση ιών ή άλλων «βλαβερών» προγραµµάτων (malware). 

• Η προσπάθεια παραβίασης υπολογιστικών συστηµάτων. 

• Η οποιαδήποτε χρήση του δικτύου για εµπορικούς ή κερδοσκοπικούς 

σκοπούς. 

• Η παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων µέσω διακίνησης 

κατοχυρωµένου υλικού. 

• Η διάδοση υβριστικών και γενικότερα ασύµβατων µε τα ακαδηµαϊκά 

ήθη πληροφοριών, όπως ρατσιστικό ή πορνογραφικό υλικό. 

• Η µαζική αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E - Mail 

spam). 

Πρόληψη, Αντιµετώπιση Παραβάσεων, Επιβολή Κυρώσεων 

Σε πολλές περιστάσεις µπορεί να προκύψουν παραβιάσεις της παραπάνω 

πολιτικής, οι οποίες οφείλονται σε άγνοια ή ελλιπή ενηµέρωση των 

χρηστών (π.χ. προφανή συνθηµατικά, αθέλητη κατάχρηση υπολογιστικών 

πόρων κλπ.) Οι χρήστες ενθαρρύνονται να ζητούν, όταν έχουν 

οποιαδήποτε αµφιβολία, τη βοήθεια των διαχειριστών του ΚΥΠΕΣ. Οι 

υπεύθυνοι του ΚΥΠΕΣ είναι σε θέση να πάρουν άµεσα µέτρα που τυχόν 

απαιτούνται για την αντιµετώπιση προβληµάτων και να κατευθύνουν τους 

χρήστες, ώστε να µην προκύψουν ξανά.  

 

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις όπως επαναλαµβανόµενες παραβιάσεις, 

επαναλαµβανόµενη κατάχρηση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων, 

κλοπή δεδοµένων, παράνοµες πράξεις, οι υπεύθυνοι του ΚΥΠΕΣ θα 

µεταβιβάζουν το πρόβληµα στα αρµόδια όργανα του Τµήµατος.  

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή απορία µπορείτε να 

επικοινωνείτε µε το υπεύθυνους του ΚΥΠΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

helpdesk@ee.upatras.gr. 


