Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Web Hosting
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ URL:
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ:
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (password):
ΣΧΟΛΗ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΕΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ (προγράµµατος/συνεδρίου):
ONΟΜΑΤΕΠΩΝΥMO ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
USERNAME ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (email) ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
I∆ΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
ONΟΜΑΤΕΠΩΝΥMO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ:
USERNAME ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (email) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑΣ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι Σχολές του Ε.Μ.Π. διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν τη φιλοξενία των ιστοσελίδων
τους, µε την υποβολή αίτησης στο Κέντρο ∆ικτύων από τον Πρόεδρο της Σχολής. Αντίστοιχα
στις ∆ιοικητικές µονάδες η αίτηση πραγµατοποιείται από τον εκάστοτε ∆ιευθυντή ή
Προϊστάµενο.
Η αίτηση αυτή υποκαθιστά και την αίτηση DNS για την κατοχύρωση της διεύθυνσης της
ιστοσελίδας από το ΚΕΔ, μέσω των απαιτούμενων ρυθμίσεων στην υπηρεσία
ονοματολογίας τους ΕΜΠ. Στις ιστοσελίδες είναι δυνατό να αποδίδεται είτε διεύθυνση
(URL) της μορφής http://<pageneame>.ntua.gr, είτε διεύθυνση που υπάγεται σε περιοχή
ονοματολογίας της σχετικής Σχολής, δηλ. http://<page-name>.<school-domain>.ntua.gr.
Στην πρώτη περίπτωση, η παρούσα αίτηση χρειάζεται έγκριση από την Πρυτανεία του ΕΜΠ.
Εξαίρεση στον τελευταίο κανόνα αποτελούν οι περιπτώσεις ιστοσελίδων ερευνητικών
προγραμμάτων ΕΔΕΙΛ.
Οι ιστοσελίδες για ερευνητικά προγράμματα ή συνέδρια φιλοξενούνται µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης του αντίστοιχου προγράμματος ή συνεδρίου. Η ανανέωση των σελίδων
και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου είναι ευθύνη των διχειριστών της σελίδας, οι
οποίοι έχουν οριστεί στην αίτηση.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν ελέγχει το περιεχόµενο των ιστοσελίδων, συνεπώς
δεν µπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα και νοµιµότητά τους. To περιεχόµενο και η ορθή
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χρήση της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αιτούµενου και δεν εκφράζει
τις απόψεις της Πολυτεχνειακής κοινότητας.
Η δηµιουργία ιστοσελίδων δεν επιτρέπεται για:
•

Αποθήκευση-Προβολή πορνογραφικού υλικού (φωτογραφικό, video ή κείµενο).

•

Αποθήκευση-Προβολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων

•

∆υσφήµηση 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.

O διαχειριστής κι ο υπεύθυνος του ιστότοπου αποδέχονται ότι οφείλουν το περιεχόμενο να
συμμορφώνεται με το πρότυπο WCAG 2.1 και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτό.
Το ΚΕΔ-ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει την πρόσβαση στην υπηρεσία, αν
διαπιστώσει ότι (α) παραβιάζεται η πολιτική χρήσης ή (β) ο φιλοξενούμενος ιστότοπος
υπονομεύει την άρτια λειτουργία της υπηρεσίας. Η ευθύνη διατήρησης αντιγράφων
ασφαλείας του ιστοτόπου δε βαρύνει το ΚΕΔ-ΕΜΠ. 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 ΕΜΠ (http://www.noc.ntua.gr/files/docs/
kanonismos_ked_final_12_99.pdf), καθώς και στον Κανονισμό Αποδεκτής Χρήσης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΜΠ που εγκρίθηκε στην 15/7/2011 από Συνεδρία της Συγκλήτου
του ΕΜΠ (http://www.noc.ntua.gr/files/docs/ntua_services_regulation.pdf).

Ημερομηνία:
Ο Αιτών/ούσα:

Εγκρίνεται:

Υπογραφή:

Υπογραφή:

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