
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (login.ntua.gr) 

Σχολή/Τμήμα: 

Όνομα Υπηρεσίας (relying party):  

Υπεύθυνος/Ιδιότητα: 

Τηλέφωνο: 

Email: 

Σκοπός της υπηρεσίας και σκοπιμότητα σύνδεσης με τον μηχανισμό ταυτοποίησης: 
 
 
 
 
 

 
Το παρόν αποτελεί αίτηση για την εδραίωση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην υπηρεσία ταυτοποίησης του ΕΜΠ 
(στο εξής Identity Provider - IdP) και την υπηρεσία που περιγράφεται παραπάνω (στο εξής Service Provider - 
SP). Το ΕΜΠ δεν θα ελέγχει τη χρήση του SP, συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα ή νομιμότητά 
του. Η ορθή χρήση του SP αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος. Ο αιτών/ούσα αποδέχεται την 
πολιτική χρήσης και είναι υπεύθυνος/η για την τήρησή της. 
 

• Η λειτουργία του SP θα πρέπει απαραίτητα να προσφέρει συγκεκριμένο όφελος ως προς την 
εκπλήρωση των ακαδημαϊκών καθηκόντων των μελών του ιδρύματος.  

• Απαγορεύονται υπηρεσίες που έχουν σχέση με: 
- Αποθήκευση - Προβολή πορνογραφικού υλικού. 
- Αποθήκευση - Προβολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων 
- Δυσφήμηση ή συκοφαντία τρίτων προσώπων. 
- Αποθήκευση εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού  
- Αποθήκευση υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. 
- Αποθήκευση - Προβολή υλικού που δεν συνάδει προς την Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της 

υπηρεσίας. 
 
Το ΚΕΔ-ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα να πάψει να εξυπηρετεί τον SP, αν διαπιστώσει ότι παραβιάζεται η πολιτική χρήσης. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι υποχρεώσεις και δικαιώματα χρήσης του Δικτύου Τηλεματικής του Ιδρύματος, όπως αυτές 
αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Δικτύων ο οποίος εγκρίθηκε στην από 10/12/99 
Συνεδρία της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. (http://www.ntua.gr/gr_ked/pdf/kanonismos_ked_final_12_99.pdf). 
Για την επικοινωνία με τον IdP είναι απαραίτητο ο SP να υλοποιεί ολόκληρο ή μέρος του προτύπου SAMLv2. Στο μέλλον, το 
Κέντρο Δικτύων διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει την υπηρεσία σε άλλα, περισσότερο σύγχρονα, πρότυπα χωρίς να 
ζητήσει την σύμφωνη γνώμη του διαχειριστή του SP. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Ο Αιτών/ούσα: Εγκρίνεται: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

Η υπογραφή του παρόντος συνεπάγεται και την αποδοχή των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.     
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