Χρήση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας
Του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Πολιτική ∆ιακίνησης Ηλεκτρονικών και άλλων μηνυμάτων

Γενικά:
Η πολιτική χρήσης των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη
διακίνηση ηλεκτρονικών και άλλων μηνυμάτων (στο εξής «η Πολιτική») του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (στο εξής «το Πανεπιστήμιο»)
απευθύνεται και ισχύει για όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας που
συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέλη του Ακαδημαϊκού και ∆ιοικητικού
προσωπικού, Φοιτητές, Επισκέπτες, Ερευνητές, Ειδικό Εκπαιδευτικό
προσωπικό,
Βοηθούς
∆ιδασκαλίας,
Ειδικούς
Επιστήμονες
και/ή
οποιονδήποτε χρησιμοποιεί και/ή χειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο τα
συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου, και που στο
εξής θα καλούνται «ο Χρήστης». Η πολιτική αυτή συμπληρώνει την ισχύουσα
Πολιτική Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου.
Η χρήση των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας του
Πανεπιστημίου και ειδικότερα η διακίνηση ηλεκτρονικών και άλλων
μηνυμάτων, υπόκειται στους όρους της Πολιτικής που παρατίθενται στη
συνέχεια και αποτελεί τεκμήριο ότι ο Χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και
αποδεχτεί όλους τους όρους της Πολιτικής αυτής. Η με οποιονδήποτε τρόπο
χρήση των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου
συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή της Πολιτικής, η οποία είναι δεσμευτική για
κάθε Χρήστη.
Οι όροι χρήσης της Πολιτικής αυτής, αναθεωρούνται και ενημερώνονται,
προσαρμοζόμενοι στο ισχύον δίκαιο και σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους
σκοπούς και στόχους του Πανεπιστημίου, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς
προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό εφιστάται η προσοχή των Χρηστών να
παρακολουθούν, με ευθύνη και φροντίδα δική τους, τις τυχόν αλλαγές αυτών,
κατά την εκάστοτε χρήση των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας
του Πανεπιστημίου, καθώς από αυτή τεκμαίρεται η άνευ επιφυλάξεων
αποδοχή των όρων χρήσης της Πολιτικής.
Γενικά, η παρενόχληση ή η απρεπής συμπεριφορά με χρήση των
Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου αποτελεί
χαρακτηριστική περίπτωση μη αποδεκτής χρήσης και κρίνεται κατά
περίπτωση για τη σοβαρότητά της. Κάθε Χρήστης αναμένεται να σέβεται τις
αρχές, τις αξίες και την αποστολή του Πανεπιστημίου κατά τη χρήση των
Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου.
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Οποιαδήποτε, και με οποιονδήποτε τρόπο, κατάχρηση του ονόματος του
Πανεπιστημίου κατά τη χρήση των συστημάτων πληροφορικής δεν είναι
αποδεκτή και/ή επιτρεπτή.
Η χρήση των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας του
Πανεπιστημίου αποτελεί προσωπικό προνόμιο έκαστου Χρήστη και δεν
μπορεί να επεκταθεί και/ή να μεταβιβασθεί προς τρίτους χωρίς ρητή
εξουσιοδότηση και γραπτή έγκριση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Για
την αποστολή/ παραλαβή οποιαδήποτε ηλεκτρονικών μηνυμάτων εταιρικού
χαρακτήρα ο κάθε χρήστης είναι υποχρεωμένος να κάνει αποκλειστική χρήση
των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου (cut.ac.cy).
Μη συμμόρφωση και/ή παραβίαση της Πολιτικής αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα και αντιμετωπίζεται όπως ορίζεται και/ή προβλέπεται σχετικά,
ανάλογα με την πειθαρχική διαδικασία που κατά περίπτωση ακολουθείται.
Η παρούσα Πολιτική έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και
κοινοτική νομοθεσία. Ειδικότερα, έχει ληφθεί υπόψη η ακόλουθη νομοθεσία:
i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.

viii.
ix.

x.
xi.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) ·
Σύνταγμα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας
Ο Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος, 198 (Ι)/2003,
συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς
επίσης και οι σχετικοί Κανονισμοί και Κανόνες
Νόμος που προνοεί για τη διατήρηση τηλεπικοινωνιακών
δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση σοβαρών ποινικών
αδικημάτων Ν.183(I)/2007·
Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του ∆ιαδικτύου
(Κυρωτικός) Νόμος 22(III)/2004·
Ο Περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της
Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για
Συναφή Θέματα Νόμος 156(I)/2004·
Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά του
Εγκλήματος μέσω του ∆ιαδικτύου, αναφορικά με την Ποινικοποίηση
Πράξεων Ρατσιστικής και Ξενοφοβικής Φύσης που ∆ιαπράττονται
μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κυρωτικός) Νόμος
26(III)/2004·
Ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών Νόμος 112(I)/2004·
Ο περί Επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόμου) Νόμος 138(Ι)/2001 και οι συναφείς
Οδηγίες του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων·
Ο περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας
(Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων) Νόμος 92(Ι)/1996·
Ο Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154·
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xii.
xiii.
xiv.
xv.

Ο Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος, Κεφ. 148·
Ο Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος, Κεφ. 268·
Ο Περί ∆ιπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμος 16(I)/1998·
Ο Περί του ∆ικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συναφών
προς Αυτό Θεμάτων Νόμος 59/76·

∆ομή και λειτουργία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:
Η χρήση των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την
ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών, ανακοινώσεων και άλλων μηνυμάτων,
γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου και της
πλατφόρμας εταιρικού κοινωνικού δικτύου. Για καλύτερη τεχνική οργάνωση
και πρακτικότερη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του
Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και για την ευκολότερη παρακολούθηση και
αναζήτηση των ανακοινώσεων, δημιουργούνται δύο κεντρικές λογικές
ενότητες (central logical units), με τις ακόλουθες ονομασίες:
1.

Ανακοινώσεις-Announcements (μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

2.
Κοινότητα – Community (μέσω της πλατφόρμας εταιρικού κοινωνικού
δικτύου)
Περιεχόμενο της κάθε λογικής ενότητας:
Στην κάθε λογική ενότητα αναρτώνται τα ακόλουθα:
Στην λογική ενότητα με αριθμό (1) «Ανακοινώσεις» (Announcements /cut.ann)
αναρτώνται οι ανακοινώσεις της ∆ιοίκησης (σωμάτων και οργάνων), των
Σχολών, των Τμημάτων, των Υπηρεσιών και των Επιτροπών του
Πανεπιστημίου.
Η λογική ενότητα με αριθμό (2) και με τίτλο Κοινότητα–Community,
περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές υπό-ενότητες με τις ακόλουθες ονομασίες: (α)
Ακαδημαϊκό Προσωπικό (com.acad), (β) ∆ιοικητικό Προσωπικό (com.adm)
και (γ) Φοιτητές (com.edu), ανάλογα με τους Χρήστες που αφορά και/ή
απευθύνεται και/ή χρησιμοποιείται η κάθε υπό-ενότητα. Στην ενότητα αυτή
έκαστος Χρήστης, θα μπορεί, να απευθύνεται στους Χρήστες της υπόενότητας στην οποία ανήκει και/ή χρησιμοποιεί, και να ανταλλάζει μηνύματα,
να αναρτά ανακοινώσεις και να συζητά με αυτούς.
Για την δημιουργία των λιστών που απαιτούνται για την υλοποίηση των πιο
πάνω λογικών ενοτήτων, είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων κοινοποίηση
σε ηλεκτρονική μορφή προς την ΥΣΠΤ των εταιρικών διευθύνσεων
ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των χρηστών εκάστου λίστας. Σημειώνεται ότι
για την πρόσβαση στις πιο πάνω λίστες είναι αποδεκτή η χρήστη μόνο των
εταιρικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου.
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Λειτουργία και όροι χρήσης:
Η λογική ενότητα με αριθμό (1) «Ανακοινώσεις» (Announcements/ cut.ann)
είναι προ-εποπτευόμενη (pre-moderated) και οι αναρτήσεις σε αυτή, από τους
Χρήστες που το επιθυμούν, θα γίνεται εφόσον τηρηθεί και/ή ακολουθηθεί
συγκεκριμένη διαδικασία. Στην ενότητα αυτή θα περιέχονται τρεις ξεχωριστές
υπό-ενότητες με τις ονομασίες: (α) Ακαδημαϊκό Προσωπικό (cut.acad), (β)
∆ιοικητικό Προσωπικό (cut.adm) και (γ) Φοιτητές (cut.edu), ανάλογα με τους
Χρήστες που απευθύνεται και/ή χρησιμοποιείται έκαστη υπό-ενότητα.
Η λογική ενότητα με αριθμό (2) και με τίτλο Κοινότητα–Community, και οι τρεις
υπό-ενότητες που περιέχονται σε αυτήν με τις ονομασίες: (α) Ακαδημαϊκό
Προσωπικό (com.acad), (β) ∆ιοικητικό Προσωπικό (com.adm) και (γ)
Φοιτητές (com.edu), αποτελούν εποπτευόμενους χώρους από
τους
∆ιαχειριστές οι οποίοι θα οριστούν και των οποίων ο ρόλος θα είναι η συνεχής
επιτήρηση του εταιρικού δικτύου για διασφάλιση της πιστής εφαρμογής της
πολιτικής αυτής.
Στην λογική ενότητα με αριθμό (1) «Ανακοινώσεις» (Announcements/cut.ann),
η συμμετοχή των Χρηστών είναι ανάλογη της ιδιότητας (επαγγελματικής ή/και
άλλης) που έχουν στο Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, στην υπό-ενότητα (1) (α)
Ακαδημαϊκό Προσωπικό (cut.acad) συμμετέχουν όλα τα μέλη του
Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, τα μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και οι Ειδικοί Επιστήμονες. Στην υπό-ενότητα (1)
(β) ∆ιοικητικό Προσωπικό (cut.adm) συμμετέχουν όλα τα μέλη του ∆ιοικητικού
Προσωπικού του Πανεπιστημίου και στην υπό-ενότητα (1) (γ) Φοιτητές
(cut.edu) όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου.
Για τη δημοσίευση στη λογική ενότητα με αριθμό (1) «Ανακοινώσεις»
(Announcements/cut.ann) θα ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία και
αποδεκτές θα είναι όλοι οι Χρήστες και/ή οι Χρήστες στους οποίους
απευθύνεται συγκεκριμένη ανακοίνωση και/ή οι Χρήστες στους οποίους
απευθύνεται και/ή χρησιμοποιούν έκαστη υπό-ενότητα. Οι δημοσιεύσεις σε
αυτή τη λογική ενότητα, θα γίνονται με βάση το περιεχόμενο και ο αποστολέας
των δημοσιεύσεων θα ορίζεται συγκεκριμένα.
Ειδικότερα, δημοσίευση στη λογική ενότητα με αριθμό (1) «Ανακοινώσεις»
(Announcements/cut.ann) θα γίνεται μόνο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου,
τις Πρυτανικές Αρχές, τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των
Τμημάτων, τον ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονομικών (∆∆Ο) και τους
Προϊστάμενους των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.
∆ικαίωμα αποστολής στην εν λόγω ενότητα θα έχουν και οι Πρόεδροι των δύο
εγγεγραμμένων και νόμιμα συντεθειμένων συντεχνιών του Πανεπιστημίου, με
τις ονομασίες «ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ» και «ΣΥΤΕΠΑΚ», και/ή οποιασδήποτε άλλης
εγγεγραμμένης και νόμιμα συντεθειμένης συντεχνίας του Πανεπιστημίου,
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έκαστος των οποίων θα έχει δικαίωμα να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα
αντίστοιχα και μόνο στα μέλη του.
Επιπλέον, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Σχολών/Τμημάτων και
διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, δικαίωμα αποστολής στην εν
λόγω ενότητα θα έχουν και τα άτομα του διοικητικού προσωπικού που
βρίσκονται στις ακόλουθες θέσεις:
• Οι γραμματειακοί λειτουργοί του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων, του
∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονομικών (∆∆Ο) και του Προέδρου του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, για τη δημοσίευση στις υπό-ενότητες με τις
ονομασίες: (α) Ακαδημαϊκό Προσωπικό (cut.acad), (β) ∆ιοικητικό Προσωπικό
(cut.adm) και (γ) Φοιτητές (cut.edu).
• Οι γραμματειακοί λειτουργοί των Προϊστάμενων των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
για τη δημοσίευση στις υπό-ενότητες με τις ονομασίες: (α) Ακαδημαϊκό
Προσωπικό (cut.acad) και (β) ∆ιοικητικό Προσωπικό (cut.adm).
• Οι γραμματειακοί λειτουργοί των Προϊστάμενων των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
και ειδικότερα της ΥΣΦΜ, ΥΣΠΤ και ΥΒ (Βιβλιοθήκης), για τη δημοσίευση
στην υπό-ενότητα με την ονομασία: (γ) Φοιτητές (cut.edu).
• Οι λειτουργοί του γραφείου/τομέα Προβολής και Επικοινωνίας των
Προϊστάμενων των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για τη δημοσίευση στις υπόενότητες με τις ονομασίες: (α) Ακαδημαϊκό Προσωπικό (cut.acad) και (β)
∆ιοικητικό Προσωπικό (cut.adm) και (γ) Φοιτητές (cut.edu).
• Οι γραμματειακοί λειτουργοί των Προέδρων Τμημάτων για τη δημοσίευση
στις υπό-ενότητες με τις ονομασίες: (α) Ακαδημαϊκό Προσωπικό (cut.acad),
(β) ∆ιοικητικό Προσωπικό (cut.adm) και (γ) Φοιτητές (cut.edu).
• Οι γραμματειακοί λειτουργοί των Κοσμητόρων των Σχολών για τη
δημοσίευση στις υπό-ενότητες με τις ονομασίες: (α) Ακαδημαϊκό Προσωπικό
(cut.acad), (β) ∆ιοικητικό Προσωπικό (cut.adm) και (γ) Φοιτητές (cut.edu).
• Συγκεκριμένα γραφεία/τομείς της ΥΣΦΜ για τη δημοσίευση στην υπόενότητα με την ονομασία: (γ) Φοιτητές (cut.edu),
∆ικαίωμα δημοσίευσης στην κάθε υπό-ενότητα με τις ονομασίες: (α)
Ακαδημαϊκό Προσωπικό (cut.acad), (β) ∆ιοικητικό Προσωπικό (cut.adm) και
(γ) Φοιτητές (cut.edu) (ανάλογα με τους Χρήστες που απευθύνεται και/ή
χρησιμοποιείται έκαστη υπό-ενότητα) θα έχουν όλοι οι Χρήστες οι οποίοι θα
αποστέλλουν την ανακοίνωση που επιθυμούν να δημοσιευτεί με την
ακόλουθη διαδικασία: (α) όλα τα μέλη του ∆ιοικητικού προσωπικού του
Πανεπιστημίου θα απευθύνονται στον εκάστοτε Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
που υπάγονται, και σε περίπτωση απουσίας του οικείου Προϊσταμένου θα
απευθύνονται στον ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονομικών (∆∆Ο), (β) όλα τα
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Ακαδημαϊκά και ∆ιοικητικά μέλη Τμήματος του Πανεπιστημίου, θα
απευθύνονται στο Πρόεδρο του Τμήματος ή/και στο Κοσμήτορα της Σχολής
που υπάγεται το συγκεκριμένο Τμήμα.
Οι ανακοινώσεις που θα αποστέλλουν οι Χρήστες, στον ιεραρχικά ανώτερο
τους, που επιθυμούν να κοινοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να
συντάσσονται στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής και να συνοδεύονται από
ένα σημείωμα, που μπορεί να σταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
στο οποίο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναφέρεται, σε ποιο
Τμήμα/τα/Σχολή/ες και/ή σε ποιους Χρήστες ή κατηγορίες Χρηστών (όλους,
Ακαδημαϊκό προσωπικό, ∆ιοικητικό προσωπικό, προπτυχιακούς φοιτητές,
μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς συνεργάτες, και υποψήφιους
διδάκτορες) απευθύνεται και να καθορίζεται κατάλληλο θέμα του μηνύματος.
Γενικά τα συνημμένα αρχεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 ΜΒ, ενώ αν ο
Χρήστης-αποστολέας επιθυμεί να κοινοποιήσει μεγαλύτερα αρχεία θα πρέπει
να τα αναρτήσει σε κάποιον δικτυακό χώρο αποθήκευσης αρχείων (Cloud) και
να συμπεριλάβει στην ανακοίνωση σύνδεσμο προς αυτά.
Οποιοδήποτε άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, που τυχόν δεν
εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται πιο πάνω, επιθυμεί να
κοινοποιήσει και/ή να δημοσιεύσει οτιδήποτε στην εν λόγω ενότητα, θα
πρέπει να λαμβάνει εκ των προτέρων την έγκριση του Πρύτανη, σε
περίπτωση δημοσίευσης στις υπό-ενότητες α) Ακαδημαϊκό Προσωπικό
(cut.acad), (β) ∆ιοικητικό Προσωπικό (cut.adm) και (γ) Φοιτητές (cut.edu),
ή/και του ∆∆Ο σε περίπτωση δημοσίευσης στην υπό-ενότητα (β) ∆ιοικητικό
Προσωπικό (cut.adm).
Στη λογική ενότητα με αριθμό (1) «Ανακοινώσεις» (Announcements/cut.ann)
είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των Χρηστών και δεν επιτρέπεται η
διαγραφή ή η αφαίρεση κάποιου από τους Χρήστες, νοουμένου ότι
συμπεριλαμβάνεται και/ή περιέχεται στο κατάλογο των Χρηστών. Μέσω
αυτών των φακέλων-χώρων θα γίνεται η επίσημη ενημέρωση όλων των
Χρηστών για αποφάσεις ή εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου.
Στη λογική ενότητα με αριθμό (2) και με τίτλο Κοινότητα–Community, και στις
τρεις υπό-ενότητες με τις ονομασίες: (α) Ακαδημαϊκό Προσωπικό (com.acad),
(β) ∆ιοικητικό Προσωπικό (com.adm) και (γ) Φοιτητές (cut.edu), η συμμετοχή
των Χρηστών είναι ανάλογη της ιδιότητας (επαγγελματικής ή/και άλλης) που
έχουν στο Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, στην υπό-ενότητα (2) (α) Ακαδημαϊκό
Προσωπικό (com.acad) συμμετέχουν όλα τα μέλη του Ακαδημαϊκού
Προσωπικού του Πανεπιστημίου, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού και οι Ειδικοί Επιστήμονες. Στην υπό-ενότητα (2)(β) ∆ιοικητικό
Προσωπικό (com.adm) συμμετέχουν όλα τα μέλη του ∆ιοικητικού
Προσωπικού του Πανεπιστημίου και στην υπό-ενότητα (2)(γ) Φοιτητές
(com.edu) όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου. Κάθε Χρήστης, ανάλογα με
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την υπό-ενότητα που ανήκει, μπορεί να αποστέλλει και να παραλαμβάνει
ανακοινώσεις, μηνύματα και/ή να ανταλλάζει απόψεις με τους λοιπούς
Χρήστες που ανήκουν στην ίδια υπό-ενότητα με αυτόν. Επιπρόσθετα
σημειώνεται ότι στην εν λόγω ενότητα και τις υπό-ενότητες αυτής, θα γίνεται
στα πλαίσια που προσφέρει η τρέχουσα τεχνολογία, αυτόματος έλεγχος του
περιεχομένου των ανακοινώσεων και/ή μηνυμάτων και/ή συζητήσεων μεταξύ
των Χρηστών με λέξεις κλειδιά (keywords), (σε συνδυασμό και με τον έλεγχο
από τα άτομα ∆ιαχειριστές τα οποία θα οριστούν), για πιθανό προσβλητικό ή
υβριστικό και/ή άλλο περιεχόμενο το οποίο δεν είναι αποδεκτό στα πλαίσια
της παρούσας Πολιτικής. Νοείται ότι ο Χρήστης της κάθε υπό-ενότητας
δεσμεύεται από τη παρούσα Πολιτική, και η χρήση της υπό-ενότητας αυτής
γίνεται αποκλειστικά με προσωπική του ευθύνη (έκαστου Χρήστη).
Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου, θα
ορίζει ∆ιαχειριστή/ες για το γενικό χειρισμό της ενότητας με αριθμό (2) και των
υπό-ενοτήτων αυτής (α), (β) και (γ). Ο ∆ιαχειριστής θα έχει όλες τις
αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη χρήση της ενότητας (2) και των υπόενοτήτων (α), (β) και (γ) αυτής.
Στην ενότητα με αριθμό (2) και στις υπό-ενότητες αυτής (α), (β) και (γ), οι
Χρήστες (ανάλογα με την υπό-ενότητα στην οποία ανήκουν) έχουν δικαίωμα
να επιλέξουν αν θα συμμετέχουν σε αυτή και με ποιο τρόπο θα
χρησιμοποιούν την υπό-ενότητα στην οποία ανήκουν. Επιπλέον οι Χρήστες
έχουν, όποτε το επιθυμούν, δικαίωμα αποχώρησης από την υπό-ενότητα την
οποία ανήκουν αλλά και επαναφοράς τους. Για την επαναφορά των Χρηστών
απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του ∆ιαχειριστή.
Αποδεκτή Χρήση των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας του
Πανεπιστημίου.
Αποδεκτή χρήση των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη
διακίνηση ηλεκτρονικών και άλλων μηνυμάτων, αποτελεί η χρήση που γίνεται
για εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών, του έργου και της αποστολής
του Πανεπιστημίου και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε
αντίθετη περίπτωση η χρήση δεν είναι αποδεκτή και δεν θα επιτρέπεται η
διακίνηση και/ή η δημοσίευση οποιονδήποτε μηνυμάτων που περιέχουν
μηνύματα μη αποδεκτής χρήσης:
Τέτοιες χρήσεις είναι, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμούς, οι ακόλουθες:
∆ιακινούνται
Ανακοινώσεις και μηνύματα που προέρχονται από τις παρακάτω κατηγορίες:


Όργανα και σώματα διοίκησης του Πανεπιστημίου (Πρόεδρος του
Συμβουλίου, Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, ∆∆Ο, Πρυτανικό Συμβούλιο,
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Σύγκλητος, Συμβούλιο, Κοσμητεία Σχολής ή τον Κοσμήτορα Σχολής,
Τμήμα ή Πρόεδρο Τμήματος, Προϊσταμένους ∆ιοικητικών Υπηρεσιών).


∆ιευθυντές Εργαστηρίων, ή άλλων αυτοτελών Μονάδων ή Κέντρων.



Τα Συνδικαλιστικά Όργανα των μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού
του Πανεπιστημίου.



Τα Συνδικαλιστικά
Πανεπιστημίου.



Του Προέδρου της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου που έχει
εκλεχθεί από το σύνολο των φοιτητών.



Μηνύματα υποψηφίων για τις Πρυτανικές εκλογές που διεκδικούν τη
θέση του Πρύτανη και/ή των Αντιπρυτάνεων.



Μηνύματα υποψηφίων για την εκλογή Κοσμητόρων και Προέδρων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου.



Μηνύματα υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Μελών των
εγγεγραμμένων και νόμιμα συντεθειμένων Συντεχνιών του
Πανεπιστημίου.



Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.



Μεμονωμένα μέλη ∆ΕΠ που μετέχουν σε Οργανωτική Επιτροπή
Συνεδρίου, Σεμιναρίου, Συμποσίου, Ημερίδας, ∆ιάλεξης κλπ.



Ξένα Πανεπιστήμια με συμμετοχή (στην οργανωτική επιτροπή ή
άλλως) εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου.



Εφημερίδες ή περιοδικά (για δημοσιευμένα άρθρα που αφορούν το
Πανεπιστήμιο ή γενικότερα θέματα παιδείας)

Όργανα

του

∆ιοικητικού

Προσωπικού

του

∆εν Επιτρέπεται η ∆ιακίνηση
Ανακοινώσεων και μηνυμάτων που προέρχονται από:


Ιδιωτικές εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ακόμα και αν
αναφέρονται σε επιστημονικά θέματα ή προσφορές προς τα μέλη του
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Πανεπιστημίου), εκτός αν αυτή προκύπτει από κάποια σχετική
σχέση/σύμβαση με το Πανεπιστήμιο.


Πολιτικά κόμματα, οργανώσεις και/ή άλλες οντότητες οποιασδήποτε
φύσης.



Μεμονωμένα μέλη της Πανεπιστημιακής
εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις.



Ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα κλπ. (προωθούνται
όμως στο κατάλληλο τμήμα του Πανεπιστημίου για τα περαιτέρω).



Ιδιωτικές πρωτοβουλίες συμπεριλαμβανομένων και αυτών που γίνονται
από οποιοδήποτε μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας για δράσεις
που δεν υποστηρίζονται από το οικείο Τμήμα ή Σχολή ή τη ∆ιοίκηση
του Πανεπιστημίου.



Εκδοτικούς Οίκους για εκδόσεις συγγραμμάτων φυσικών προσώπων,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που γίνονται από οποιοδήποτε
μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας.



Το χώρο της Τέχνης (θέατρα, μουσικές σκηνές, εκθέσεις, καλλιτεχνικές
ομάδες, κλπ.) εφόσον το Πανεπιστήμιο δεν μετέχει ούτε σαν (συν)
διοργανωτής, ούτε σαν χορηγός.



Πρωτοβουλίες
Πανεπιστήμιο.

πολιτών

στις

οποίες

δεν

Κοινότητας

μετέχει

που

επίσημα

δεν

το

Ευθύνη του Πανεπιστημίου
Οι πληροφορίες που διακινούνται με χρήση των Συστημάτων Πληροφορικής
και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου, (σε όλες τις ενότητες και υποενότητες
αυτής) δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Πανεπιστημίου. Το
Πανεπιστήμιο λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία έχοντας πλήρη γνώση ότι το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου που
περιλαμβάνει την ελευθερία της γνώμης και της λήψης και μετάδοσης
πληροφοριών, δεν μπορεί να περιορίζεται αλλά ούτε και να ασκείται
ανεξέλεγκτα και εις βάρος άλλων δικαιωμάτων. Το Πανεπιστήμιο
εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣ∆Α) επαναλαμβάνει ότι η ενάσκηση αυτών των ελευθεριών, καθώς
συνεπάγεται καθήκοντα και ευθύνες, μπορεί να υπόκειται σε διατυπώσεις,
όρους και περιορισμούς ή κυρώσεις εφόσον αυτές περιγράφονται στον Νόμο
και είναι αναγκαίες σε μια δημοκρατική κοινωνία για λόγους εθνικής
ασφάλειας, εδαφικής ακεραιότητας ή δημόσιας ασφάλειας, για την αποτροπή
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παραβίασης ή εγκλήματος, για την προστασία της υγείας και των ηθών, για
την προστασία της υπόληψης ή των δικαιωμάτων των Χρηστών και/ή
οποιονδήποτε τρίτων, για την αποτροπή της κοινοποίησης πληροφοριών που
συλλέχτηκαν με εμπιστευτικότητα, ή για την προστασία του κύρους και της
αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας.
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύονται και/ή να
επιτρέπεται η δημοσίευση ολόκληρου ή μέρους του υλικού που αποστέλλει ο
Χρήστης, κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις, με τη ρητή επισήμανση ότι η
κάτωθι απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, και ότι υπάγεται σε
αυτή, κάθε ανάλογη, των κατωτέρω, περίπτωση:
Απαγορεύεται η αποστολή και/ή η ανάρτηση και/ή η δημοσιοποίηση με χρήση
των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου,
ανακοίνωσης και/ή μηνύματος και/ή υλικού και/ή κατασκευής και/ή σχεδίου
και/ή άλλως πως, οποιασδήποτε μορφής και/ή τρόπου και/ή περιεχομένου, το
οποίο:












παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία·
είναι δυσφημιστικό και/ή υβριστικό και/ή συκοφαντικό οποιουδήποτε
προσώπου/ων, φυσικού ή νομικού, ομάδας ή ένωσης·
αφορά προσωπικά δεδομένα και/ή προσβάλλει την ιδιωτική ζωή τρίτων
και/ή έχει απειλητικό και/ή ενοχλητικό περιεχόμενο προς αυτούς·
είναι άσεμνο και/ή ανήθικο και/ή προσβλητικό και/ή βλάσφημο και
γενικότερα αντίκειται στα χρηστά ήθη·
τρομοκρατικό και/ή απειλητικό και/ή αφορά και/ή σχετίζεται με
οποιαδήποτε εγκληματική πράξη·
προωθεί τις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας,
αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή/και ηλικίας·
είναι πιθανό να προσηλυτίσει υπέρ και/ή υποκινήσει μίσος και/ή βία
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και/ή ομάδας·
η χρήση προσβάλλει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, βάσης δεδομένων κλπ.)
οποιουδήποτε τρίτου·
δίνει την εντύπωση ότι προέρχεται από το Πανεπιστήμιο και/ή απηχεί
απόψεις του Πανεπιστημίου, εφόσον αυτό δεν συμβαίνει·
ενδέχεται να περιέχει ή περιέχει παραπλανητικό περιεχόμενο.

Η χρήση των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας του
Πανεπιστημίου
από
τους
Χρήστες
δεν
υποκρύπτει
σχέση
συμβούλου/συμβουλευόμενου οποιουδήποτε είδους. Το Πανεπιστήμιο δεν
παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα,
επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή/και καταλληλότητα του
περιεχομένου αυτού, για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Οι Χρήστες
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καλούνται να ελέγξουν με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη τους κάθε
πληροφορία, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Πανεπιστημίου.
Το Πανεπιστήμιο καταβάλλοντας πάντοτε, στο πλαίσιο του δυνατού και
εφικτού, κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο
ιστότοπος αυτού δεν θα παρουσιάσει τυχόν ελαττώματα (ιοί, βλάβες κλπ.) τα
οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στους Χρήστες τού, δεν θα ευθύνεται
για οποιαδήποτε ζημία (υλική ή ηθική ζημία, προσβολή προσωπικότητας
κλπ.) για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο, τυχόν αυτή
προκληθεί σε Χρήστη. Επίσης το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για τυχόν
σφάλματα και/ή προβλήματα και/ή λανθασμένες αναγραφές και/ή άλλως πως
τόσο στον ιστότοπο και/ή στην ιστοσελίδα αυτού, όσο και σε μηνύματα που
διακινούνται στο Πανεπιστήμιο με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε αναλαμβάνει
την υποχρέωση για άμεση διόρθωση αυτών.
Το Πανεπιστήμιο δεν ελέγχει και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε λόγο
και αιτία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επικοινωνίας και/ή
συναλλαγής των Χρηστών με δικτυακούς τόπους και/ή ιστότοπους και/ή
ιστοσελίδες τρίτων μερών, στους οποίους εισέρχονται και/ή χρησιμοποιούνται
από τους Χρήστες του μέσω συνδέσμων (LINKS) που περιέχονται σε
μηνύματα που διακινούνται με χρήση των Συστημάτων Πληροφορικής και
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου.
Οι Χρήστες όταν εισέρχονται και/ή ενημερώνονται και/ή συναλλάσσονται με
τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους και/ή ιστότοπους και/ή ιστοσελίδες τρίτων
μερών, πράττουν αυτό με αποκλειστική τους ευθύνη, παρακαλούνται δε και
παροτρύνονται κάθε φορά να εξετάζουν και να ελέγχουν προσεκτικά αυτούς,
με σκοπό την κάθε είδους προστασία τους. Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να
εκφράσει οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του
περιεχομένου των δικτυακών τόπων και/ή ιστότοπων και/ή ιστοσελίδων
τρίτων που εισέρχονται και/ή χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες. Τυχόν
σχετικά παράπονα ή/και απαιτήσεις ή/και αξιώσεις που μπορεί να τεθούν από
τους Χρήστες, απευθύνονται αποκλειστικά στους αντίστοιχους δικτυακούς
τόπους και/ή ιστότοπους και/ή ιστοσελίδες.
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