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1 ∆ίκτυο Τηλεµατικής Ε.Μ.Π. και ΚΕ∆  
α. Το ∆ίκτυο Τηλεµατικής 

i. Το δίκτυο τηλεµατικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου αποτελεί ουσιώδες 
δοµικό στοιχείο,  
• στήριξης όλων των λειτουργιών του Ιδρύµατος, 
• τεχνολογικής αιχµής της Κοινωνίας των Πληροφοριών στην χώρα µας, αλλά και 
διεθνώς. 

ii. Το ενοποιηµένο τηλεφωνικό εσωτερικό δίκτυο ISDN εξάλειψε το χρόνιο πρόβληµα 
της ελλιπούς τηλεφωνικής κάλυψης, αναβάθµισε τις σχετικές υπηρεσίες και περιόρισε 
την αλόγιστη δαπάνη για τηλεπικοινωνιακά τέλη που µαστίζει τον ευρύτερο ∆ηµόσιο 
τοµέα. 

iii. Οι υπηρεσίες δικτύου δεδοµένων, µε ταχύτατη πρόσβαση στο Internet, και οι 
προηγµένες υπηρεσίες πληροφόρησης, ικανοποιούν ισότιµα και χωρίς διακρίσεις όλα 
τα µέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας (φοιτητές, µέλη ∆ΕΠ, Ε∆ΤΠ, Ι∆ΑΧ, 
ερευνητές), τα οποία µπορούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες τηλεµατικής τόσο στους 
χώρους του Ιδρύµατος, όσο και από το σπίτι τους. 

β. Το Κέντρο ∆ικτύων 
i. Το Κέντρο ∆ικτύων (ΚΕ∆) του Ε.Μ.Π., έχει αναλάβει την εποπτεία της λειτουργίας 

του δικτύου τηλεµατικής, την τυποποίηση και την τεκµηρίωση των διαδικασιών, την 
συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Ιδρύµατος και την ικανοποίηση 
των χρηστών του δικτύου τηλεµατικής.  

ii. Η οργάνωση & λειτουργία του ΚΕ∆ Ε.Μ.Π. βασίζεται στον παρόντα Εσωτερικό 
Κανονισµό, ο οποίος εγκρίθηκε στην από 10/12/99 Συνεδρία της Συγκλήτου του 
Ε.Μ.Π.  

iii. Οι κύριες δραστηριότητες του ΚΕ∆ περιλαµβάνουν : 
1. Την υποστήριξη της λειτουργίας υπηρεσιών τηλεµατικής. 
2. Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών.  
3. Τη διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και της καλωδιακής υποδοµής. 
4. Την τεκµηρίωση των υπηρεσιών και στοιχείων του δικτύου. 
5. Την εκπαίδευση του προσωπικού και σπουδαστών του Ιδρύµατος µε σεµινάρια 

εξοικείωσης στις παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και την συµµετοχή τους σε βοηθητικές 
εργασίες του ΚΕ∆. 

6. Την έρευνα και ανάπτυξη µέσω των σχετικών διαδικασιών του Ιδρύµατος. 
7. Την τεχνική υποστήριξη ανάλογων πρωτοβουλιών και άλλων ελληνικών ΑΕΙ. 

iv. Οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕ∆ αλλά και οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται εσωτερικά, έχουν ως κύριους στόχους, τη διασφάλιση,  
1. της πληρότητας και ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους 

εθνικούς και διεθνείς κανόνες τυποποίησης ποιότητας. 
2. της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα (απόρρητο 

επικοινωνιών και δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα), σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, την ακαδηµαϊκή δεοντολογία και τις αποφάσεις της Συγκλήτου. 

 
 

2 Η Ειδική Αποστολή του ΚΕ∆ 
α. Γενικά καθήκοντα 

Το ΚΕ∆ του Ε.Μ.Π. αναλαµβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην 
οργάνωση και λειτουργία του δικτύου τηλεµατικής του Ε.Μ.Π., δηλαδή την τήρηση των 
προδιαγραφών ενιαίας δοµηµένης καλωδιακής υποδοµής, την εγκατάσταση και 
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λειτουργία του ενεργού εξοπλισµού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των 
υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδοµένων. Είναι υπεύθυνο για τον 
συνεχή ανασχεδιασµό και αναβάθµιση του δικτύου τηλεµατικής, σύµφωνα µε τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και τις τεχνοοικονοµικές δυνατότητες, στα πλαίσια της 
γενικότερης πολιτικής που χαράσσει η Σύγκλητος του Ιδρύµατος. 

β. Ειδικές αρµοδιότητες  
Συγκεκριµένα, οι αρµοδιότητές του ΚΕ∆ περιλαµβάνουν τα εξής: 
i. Εγκατάσταση και λειτουργία δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωµάτωση νέων.  
ii. Σχεδιασµό της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισµού. 
iii. Προγραµµατισµό και πραγµατοποίηση αναβαθµίσεων του δικτύου. 
iv. Επίβλεψη της λειτουργίας του δικτύου και διαχείριση των πόρων του. 
v. Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών. 
vi. Αποκατάσταση βλαβών και έκτακτων περιστατικών, που αφορούν τον παθητικό και 

ενεργό εξοπλισµό του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδοµένων.  
vii.Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθµίσεις. 
viii.Ενηµέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών. 
ix. Πλήρη και συνεχή τεκµηρίωση της υποδοµής του δικτύου τηλεµατικής και των 

υπηρεσιών του. 
x. ∆ιασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδοµένων. 
xi. Συνεργασία και επικοινωνία µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Ακαδηµαϊκών δικτύων. 
xii.Παροχή υπηρεσιών τηλεµατικής σε τρίτους (Ερευνητικούς και Πανεπιστηµιακούς 

Φορείς, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς) στα πλαίσια εξωτερικά 
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (§ 7).  

xiii.Παροχή υπηρεσιών τηλεµατικής στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 
Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) για τον συντονισµό του Κόµβου ∆ιασύνδεσης ∆ικτύων 
Internet (ΑΙΧ) στα πλαίσια του Εθνικού ∆ικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ της 
ΓΓΕΤ). 

 
 
3 Οργάνωση, ∆οµή και ∆ιοίκηση 

α. Οργανόγραµµα και δοµή του ΚΕ∆ 
1. Το ΚΕ∆ αποτελεί µονάδα τεχνολογικής αιχµής η οποία παρέχει παράλληλα 
διοικητικές υπηρεσίες βάσης, αλλά και σύγχρονες προηγµένες υπηρεσίες τηλεµατικής. 
Για το λόγο αυτό είναι ακαδηµαϊκά αναγκαίο και ορίζεται από την Σύγκλητο του 
Ιδρύµατος Επιστηµονικός Υπεύθυνος, µέλος ∆ΕΠ του Ιδρύµατος µε γνωστικό 
αντικείµενο συναφές προς το αντικείµενο του Κέντρου, ο οποίος ασκεί την 
Επιστηµονική εποπτεία. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος αναφέρεται στην Συγκλητική 
Επιτροπή Η/Υ και ∆ικτύων, της οποίας αποτελεί ex-officio µέλος. 

2.  Η Συγκλητική Επιτροπή Η/Υ και ∆ικτύων εισηγείται στη Σύγκλητο, η οποία και 
αποφασίζει σχετικά µε τις αρµοδιότητες και ευθύνες της αναπτυξιακής πολιτικής και 
τους κανόνες λειτουργίας του ΚΕ∆. 

3.  ∆ιοικητικά το ΚΕ∆ λειτουργεί σε ιεραρχικό επίπεδο ∆ιεύθυνσης του Ιδρύµατος. 
Υπάγεται διοικητικά απ΄ ευθείας στο Πρυτανικό Συµβούλιο, µε εισηγητή τον 
Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης. Ο ∆ιοικητικός 
Προϊστάµενος του ΚΕ∆ τοποθετείται από το Πρυτανικό Συµβούλιο στο οποίο και 
λογοδοτεί. 

4.  Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος και ο ∆ιοικητικός Προϊστάµενος του ΚΕ∆ 
συνεργάζονται στενά, σύµφωνα µε τις διακεκριµένες αρµοδιότητες και τα καθήκοντα 
που ρητά αναφέρονται στο παρόν κείµενο, µε γνώµονα τη βελτιστοποίηση της από 
τεχνολογικής πλευράς λειτουργίας του ΚΕ∆, µέσα στα πλαίσια των δηµοσιονοµικών 
κανόνων που διέπουν τη λειτουργία ενός ∆ηµόσιου ΑΕΙ. Η συνεργασία αυτή 
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εξασφαλίζεται και µε την υψηλή εποπτεία που ασκείται παράλληλα από το Πρυτανικό 
Συµβούλιο και τη Σύγκλητο µέσω της ΣΕ-ΗΥ & ∆ικτύων. 

5.  Το ΚΕ∆ στελεχώνεται από εξειδικευµένο Μόνιµο προσωπικό (∆ιοικητικό και 
Τεχνικό) και Ι∆ΑΧ που διατίθεται από το Ίδρυµα. Επίσης, απασχολεί κατά περίπτωση 
ανάλογα µε τις ανάγκες του και µε γνώµονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, 
Επιστηµονικούς Συνεργάτες, Μεταπτυχιακούς ή και Προπτυχιακούς σπουδαστές του 
Ιδρύµατος στα πλαίσια χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, επιχορηγήσεων στα 
πλαίσια σχετικών επιχειρησιακών προγραµµάτων της πολιτείας ή/και ειδικών 
επιδοτήσεων από τον Ειδικό Λογαριασµό του Ιδρύµατος. Οι τοποθετήσεις και η 
επιλογή προσωπικού ακολουθούν τις νόµιµες διαδικασίες όπως εξειδικεύονται µε 
αποφάσεις της Συγκλήτου ή τις διατάξεις του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής 
∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού του Ιδρύµατος κατά περίπτωση. 

6.  Το όλο οργανόγραµµα του ΚΕ∆, µε την διοικητική και επιστηµονική του διάρθρωση 
παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

 
Οργανόγραµµα ΚΕ∆ Ε.Μ.Π. 

 
i. Το ΚΕ∆ συγκροτείται από τα παρακάτω τέσσερα Τµήµατα: 

• Τµήµα Υποστήριξης Υπηρεσιών ∆ικτύου ∆εδοµένων 
• Τµήµα Υποστήριξης Υπηρεσιών Τηλεφωνικού ∆ικτύου 
• Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου και Υποστήριξης 
• Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης 

ii. Ανάλογα µε την περιοχή αρµοδιότητας, το κάθε Τµήµα είναι υπεύθυνο για την 
παροχή και υποστήριξη των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του 
δικτύου δεδοµένων, την τεχνική υποστήριξη χρηστών, την εκπαίδευση-
ενηµέρωση, την έρευνα και την ανάπτυξη.  

iii. Για τις διαδικασίες που ακολουθεί το προσωπικό του ΚΕ∆ για την εκτέλεση 
εργασιών και υπηρεσιών, τηρούνται εσωτερικά εγχειρίδια  µε την ονοµασία 

Αρµοδιότητες :

∆ιαχείριση ∆.∆., Τεκµηρίωση,
Ασφάλεια,Σύνδεση µε τον Εξω Κόσµο,
Τεχνική Υποστήριξη Χρηστών,
Εγκατάσταση & Λειτουργία
ΥπηρεσιώνΤηλεµατικής, ∆ιαχείριση
Dialup, Στατιστικά Στοιχεία, Εσωτερικό
Πληροφοριακό Σύστηµα ΚΕ∆,
Επικαιροποίηση - Αναβάθµιση
Εξοπλισµού, Εγκατάσταση - Λειτουργία
Προηγµένων Εφαρµογών

Σ.Ε.-Η/Υ και
∆ικτύων

Τµήµα Υποστήριξης
Υπηρεσιών ∆ικτύου

∆εδοµένων

Αρµοδιότητες :

∆ιαχείριση Τ.∆., Τεκµηρίωση,
Ασφάλεια-Απόρρητο, ∆ιαχείριση
Κωδικών, Χρέωση Συνδροµητών,
Σύνταξη Τηλεφωνικού Καταλόγου,
Σύνδεση µε άλλα Τηλεφωνικά ∆ίκτυα,
Τεχνική Υποστήριξη Χρηστών,
Εγκατάσταση & Λειτουργία Υπηρεσιών
Τηλεφωνίας, Στατιστικά Στοιχεία,
Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης,
Εγκατάσταση - Λειτουργία
Προηγµένων Εφαρµογών

Τµήµα Υποστήριξης
Υπηρεσιών Τηλεφωνικού

∆ικτύου

Επιστηµονικός Υπεύθυνος
ΚΕ∆

Πρυτανικό Συµβούλιο

Προϊστάµενος
ΚΕ∆

Υπεύθυνος Λειτουργίας
∆ικτύου

∆εδοµένων (∆.∆.)

Υπεύθυνος Λειτουργίας
Τηλεφωνικού ∆ικτύου

(Τ.∆.)

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου &
Υποστήριξης

Αρµοδιότητες :

Συντονισµός & Επίβλεψη ∆ιαχειριστών
Υποδικτύων, Έλεγχος Συµµόρφωσης
Προδιαγραφών Ενιαίας Καλωδιακής
Υποδοµής & Τήρηση Τεκµηρίωσης,
Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών
∆ικτυακών Επεκτάσεων, Εργασίες
Συντήρησης Καλωδιακού ∆ικτύου,
Υποστήριξη Προµηθειών Υλικού -
Λογισµικού - Συντήρησης, ∆ιαχείριση
Αποθήκης, Θέµατα Προσωπικού ΚΕ∆,
Εκπαίδευση - Ενηµέρωση, ∆ιάθεση
Τηλεµατικών Υποδοµών, Γραµµατειακή
Υποστήριιξη, Πληροφορίες  Καταλόγου

Υπεύθυνος
Ποιοτικού Ελέγχου &

Υποστήριξης

Τµήµα Ερευνας &
Ανάπτυξης

Αρµοδιότητες :
Σύνταξη Προτάσεων Αναβαθµίσεων,
Σχεδιασµός-Ανάπτυξη-∆οκιµαστική
Λειτουργία Καινοτοµικών Εφαρµογών
Τηλεµατικής, ∆οκιµές Νέων Προϊόντων
& Αρχιτεκτονικών ∆ικτύων, Συµµετοχή
σε Πρόγραµµατα Ερευνας &
Ανάπτυξης, Παροχή Υπηρεσιών
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας,
∆ιοργάνωση Σεµιναρίων

Υπεύθυνος
Ερευνας & Ανάπτυξης
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«∆ιαδικασίες των λειτουργιών του ΚΕ∆», τα οποία συντηρούνται σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή στο αρχείο του ΚΕ∆.  

iv. Τα Τµήµατα καλύπτουν τις πάγιες λειτουργίες του ΚΕ∆, ενώ για τον σχεδιασµό 
επεκτάσεων και αναβαθµίσεων της διαχειριζόµενης υποδοµής (δίκτυο και 
υπηρεσίες τηλεµατικής) συγκροτούνται ad hoc έκτακτες οµάδες εργασίας από 
τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του ΚΕ∆. 

β. ∆ιοίκηση του ΚΕ∆ 
Το ΚΕ∆, σύµφωνα µε το οργανόγραµµα, έχει δύο επίπεδα διοίκησης:  
• Την επιστηµονική διεύθυνση µε τις ανάλογες υποχρεώσεις και ευθύνες, και  
• Τη διαχείριση του κυρίως διοικητικού έργου του.  

Ειδικότερα: 
i. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ΚΕ∆,  κατά τα οριζόµενα στην §3α, ασκεί 

επιστηµονική επίβλεψη των λειτουργιών του ΚΕ∆, µε στόχο την διασφάλιση 
λειτουργικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην 
Πολυτεχνειακή Κοινότητα καθώς και των σχετικών υπηρεσιών έρευνας και 
ανάπτυξης.  Εισηγείται στην Συγκλητική Επιτροπή Η/Υ & ∆ικτύων επί θεµάτων 
χάραξης πολιτικής του ΚΕ∆.  

ii. Ο Προϊστάµενος του ΚΕ∆, κατά τα οριζόµενα στην §3α, προΐσταται του προσωπικού 
και είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό των διοικητικών, οικονοµικών και τεχνικών 
λειτουργιών του ΚΕ∆. Συντονίζει τις δραστηριότητες του ΚΕ∆, αναθέτει 
αρµοδιότητες στο προσωπικό του και σε συνεργασία µε τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο 
επιβλέπει τις µελέτες επέκτασης και συντήρησης. Είναι υπόλογος απέναντι στις αρχές 
του Ιδρύµατος (Πρυτανικό Συµβούλιο, Σύγκλητο) για την διασφάλιση: 

• Του απορρήτου της διακινούµενης πληροφορίας (τηλεφωνικού δικτύου και 
δικτύου δεδοµένων), από κάθε φύσεως αλλοιώσεις και από υποκλοπές. 

• Της αποθηκευµένης πληροφορίας (voice-mail, e-mail). 
• Του απορρήτου λεπτοµερών ατοµικών στοιχείων (αναλυτικοί λογαριασµοί 

χρέωσης), εκτός: (α) των ατοµικών στοιχείων που αναγράφονται, µε την 
σύµφωνη γνώµη του συνδροµητή,  στον ετήσιο κατάλογο που συντάσσει και 
ενηµερώνει το ΚΕ∆ και (β) των συνολικών λογαριασµών χρέωσης που 
κοινοποιούνται στο Πρυτανικό Συµβούλιο, τους Προϊσταµένους των 
∆ιοικητικών ∆/νσεων,  τους Προέδρους των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων και τους 
∆/ντές των Τοµέων, για τα µέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας της ευθύνης 
τους. 

iii. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ΚΕ∆ και ο Προϊστάµενος του ΚΕ∆ : 
• Συντάσσουν τον ετήσιο απολογισµό και προϋπολογισµό του ΚΕ∆ και τον 

υποβάλλουν στην Συγκλητική Επιτροπή Η/Υ & ∆ικτύων. Την προώθηση των 
παραπάνω προς το Πρυτανικό Συµβούλιο και την Σύγκλητο του Ιδρύµατος, 
αναλαµβάνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αρµόδιος Αντιπρύτανης. 

• Υποβάλλουν εισηγήσεις σε θέµατα γενικής πολιτικής του δικτύου προς την 
αρµόδια Συγκλητική Επιτροπή Η/Υ & ∆ικτύων και εισηγήσεις στις αρµόδιες 
∆ιοικητικές ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα του Ιδρύµατος για ειδικά θέµατα που 
τους αφορούν. 

4 Στελέχωση & Αρµοδιότητες του Προσωπικού 
Το ΚΕ∆ στελεχώνεται από προσωπικό υψηλής επιστηµονικής και τεχνικής κατάρτισης, και 
πλαισιώνεται από προσωπικό γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης. Η κατανοµή 
αρµοδιοτήτων ανά Τµήµα εξειδικεύεται ως εξής : 
α. Το Τµήµα υποστήριξης υπηρεσιών δικτύου δεδοµένων του ΚΕ∆, στελεχώνεται από 

τον επικεφαλής Υπεύθυνο για την εύρυθµη λειτουργία του καθώς και προσωπικό µε τις 
εξής αρµοδιότητες : 
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• διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισµού του δικτύου δεδοµένων 
(διάρθρωση, επίβλεψη λειτουργίας, εντοπισµός και αποκατάσταση βλαβών), 

• τεκµηρίωση ενεργών στοιχείων δικτύου δεδοµένων (δροµολογητές, κόµβοι 
µεταγωγής, εξυπηρετητές), 

• υλοποίηση της πολιτικής του Ιδρύµατος για την προστασία του δικτύου από µη 
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, την αντιµετώπιση περιστατικών παραβίασης της 
ασφάλειας του δικτύου και την δεοντολογία των υπηρεσιών πληροφόρησης, 

• διαχείριση σύνδεσης µε τον εξωτερικό κόσµο (Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο, Εθνικό 
Ερευνητικό ∆ίκτυο, ∆ιεθνή ∆ιαδίκτυα), 

• τεχνική υποστήριξη των υποδικτύων των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων, 
• κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών (Help-Desk), 
• εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και τεκµηρίωση κεντρικών υπηρεσιών 

τηλεµατικής (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταλόγου και 
υπηρεσίες πληροφόρησης), 

• διαχείριση υπηρεσίας αποµακρυσµένης πρόσβασης (Dialup), 
• συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρήσης του δικτύου δεδοµένων 

και των υπηρεσιών τηλεµατικής, 
• εσωτερικό πληροφοριακό σύστηµα του ΚΕ∆, 
• εξειδίκευση προτάσεων επικαιροποίησης και  αναβάθµισης του εξοπλισµού και 

των υπηρεσιών του δικτύου δεδοµένων, 
• εγκατάσταση και διαχείριση προηγµένων εφαρµογών τηλεµατικής. 

β. Το Τµήµα υποστήριξης υπηρεσιών τηλεφωνικού δικτύου του ΚΕ∆, στελεχώνεται 
από τον επικεφαλής Υπεύθυνο για την εύρυθµη λειτουργία του και προσωπικό µε τις 
εξής αρµοδιότητες : 

• διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισµού του τηλεφωνικού δικτύου 
(διάρθρωση τηλεφωνικών κέντρων, απόδοση αριθµών και δικαιωµάτων σύµφωνα 
µε την γενική πολιτική του Ιδρύµατος, εντοπισµός και αποκατάσταση βλαβών), 

• τεκµηρίωση ενεργών στοιχείων τηλεφωνικού δικτύου (κέντρα, συσκευές, 
εξυπηρετητές), 

• διαχείριση κωδικών και χρέωση συνδροµητών, 
• σύνταξη και ενηµέρωση του τηλεφωνικού καταλόγου Ε.Μ.Π., 
• υλοποίηση της πολιτικής του Ιδρύµατος για την προστασία του δικτύου από µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και την διασφάλιση του απορρήτου των 
τηλεπικοινωνιών και των προσωπικών δεδοµένων των συνδροµητών, 

• διαχείριση σύνδεσης µε τον εξωτερικό κόσµο (∆ίκτυα σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας), 

• κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών (Help-Desk), 
• εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και τεκµηρίωση κεντρικών υπηρεσιών 

(τηλεδιάσκεψη, φωνητικό ταχυδροµείο), 
• συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρήσης του τηλεφωνικού 

δικτύου και των υπηρεσιών τηλεµατικής,  
• εξειδίκευση προτάσεων επικαιροποίησης και  αναβάθµισης του εξοπλισµού και 

των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου, 
• εγκατάσταση και διαχείριση προηγµένων εφαρµογών τηλεφωνίας. 

γ. Το Τµήµα ποιοτικού ελέγχου & υποστήριξης του ΚΕ∆, στελεχώνεται από τον 
επικεφαλής Υπεύθυνο και προσωπικό µε τις εξής αρµοδιότητες: 

• συντονισµό και επίβλεψη των διαχειριστών υποδικτύων  των Ακαδηµαϊκών 
Τµηµάτων (§ 5), σε στενή συνεργασία µε το κεντρικό προσωπικό του ΚΕ∆, 

• έλεγχο συµµόρφωσης προδιαγραφών ενιαίας δοµηµένης καλωδιακής υποδοµής 
και τήρηση σχετικής τεκµηρίωσης,  
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• σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για δικτυακές επεκτάσεις και συν-επίβλεψη των 
εργασιών των νέων δικτυακών επεκτάσεων, 

• εργασίες συντήρησης καλωδιακού δικτύου (νέες καλωδιακές συνδέσεις, 
αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών),  

• εξειδίκευση υποστήριξης προµηθειών υλικού, λογισµικού και συντήρησης για τις 
ανάγκες του ΚΕ∆ και του δικτύου τηλεµατικής, 

• διαχείριση αποθήκης αναλωσίµων και εφεδρικού εξοπλισµού, 
• θέµατα προσωπικού του ΚΕ∆ (εσωτερικές διαδικασίες για την λειτουργία των 

παρεχοµένων υπηρεσιών, συµβάσεις εκτάκτου προσωπικού, βάρδιες), 
• εκπαίδευση & ενηµέρωση για την διάδοση της δικτυακής τεχνολογίας και των 

υπηρεσιών του ΚΕ∆ στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα και προβολή του έργου του 
ΚΕ∆ σε τρίτους,  

• διεξαγωγή ερευνών για θέµατα αναγκών και ικανοποίησης των  χρηστών, 
• διάθεση τηλεµατικών υποδοµών για προηγµένους εκπαιδευτικούς και 

ερευνητικούς στόχους, σύµφωνα µε την πολιτική της Συγκλητικής Επιτροπής Η/Υ 
& ∆ικτύων, 

• γραµµατειακή υποστήριξη (αλληλογραφία, πρωτόκολλο, αρχείο, βιβλιοθήκη), 
• πληροφορίες καταλόγου, χειρισµός της κεντρικής κονσόλας του τηλεφωνικού 

κέντρου και παροχή πληροφοριών σχετικών µε τους συνδροµητές του δικτύου. 
δ. Το Τµήµα έρευνας και ανάπτυξης του ΚΕ∆, στελεχώνεται από τον επικεφαλής 

Υπεύθυνο για την εύρυθµη λειτουργία του καθώς και προσωπικό µε τις εξής 
αρµοδιότητες : 
• σύνταξη προτάσεων επικαιροποίησης και  αναβάθµισης του δικτύου και των 

υπηρεσιών τηλεµατικής, 
• σχεδιασµό, ανάπτυξη και δοκιµαστική λειτουργία καινοτοµικών εφαρµογών 

τηλεµατικής (εκπαιδευτικές εφαρµογές µετάδοσης πολυµέσων), 
• δοκιµές νέων προϊόντων και αρχιτεκτονικών δικτύων τηλεµατικής, 
• συµµετοχή σε προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά µε το αντικείµενο µε 

οµοειδείς οµάδες Ελληνικών και ∆ιεθνών Ακαδηµαϊκών & Ερευνητικών 
Ιδρυµάτων, 

• παροχή υπηρεσιών µεταφοράς τεχνογνωσίας σε δικτυακά έργα του ∆ηµοσίου και 
του Ιδιωτικού τοµέα, 

• διοργάνωση σεµιναρίων για την διάχυση της αναπτυσσόµενης τεχνογνωσίας. 
Το Τµήµα συντονίζει την υλοποίηση των εξωτερικών χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 
έρευνας και ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συγκλήτου και τον Κανονισµό 
Λειτουργίας της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού του Ιδρύµατος (§ 7). 

5 ∆ιαχειριστές ∆ικτύων ∆εδοµένων Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων & 
Κεντρικής ∆ιοίκησης 
Οι ∆ιαχειριστές ∆ικτύων ∆εδοµένων των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων του Ιδρύµατος παρέχουν 
υποστήριξη στους τελικούς χρήστες για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο τηλεµατικής και 
λειτουργούν συµπληρωµατικά µε το κεντρικό προσωπικό του ΚΕ∆, µε τον συντονισµό του 
Υπευθύνου του Τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου και Υποστήριξης του ΚΕ∆.  
Επιλέγονται µε διαδικασία εσωτερικής προκήρυξης από µόνιµο τεχνικό προσωπικό (Ε∆ΤΠ ή 
Ι∆ΑΧ) του Ιδρύµατος το οποίο διατίθεται στο Τµήµα. Για την επιλογή του απαιτείται η 
σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ακαδηµαϊκού Τµήµατος και του 
Προϊσταµένου του ΚΕ∆. Κατά περίπτωση, όταν δεν διατίθεται µόνιµο προσωπικό, 
απασχολούνται, Επιστηµονικοί Συνεργάτες, Μεταπτυχιακοί ή και Προπτυχιακοί σπουδαστές 
του Ιδρύµατος. Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις τους ορίζονται από την Συγκλητική 
Επιτροπή Η/Υ & ∆ικτύων. Λογοδοτούν στον εκπρόσωπο του Τµήµατος στην Συγκλητική 
Επιτροπή Η/Υ και ∆ικτύων και στον Προϊστάµενο του ΚΕ∆. 
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Οι υπευθυνότητες του διαχειριστή περιλαµβάνουν τα κατωτέρω : 
• Την καλή λειτουργία των εξυπηρετητών του Τµήµατος (ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

πληροφόρησης κ.λ.π.). 
• Την παροχή διευθύνσεων σε επίπεδο υποδικτύων του Τµήµατος, σύµφωνα µε τους 

κανόνες του ΚΕ∆ και ειδικές ρυθµίσεις των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων. 
• Την αντιµετώπιση θεµάτων ασφαλείας των τοπικών δικτύων σε συνεργασία µε το ΚΕ∆. 
• Την υποστήριξη των τελικών χρηστών του δικτύου του Τµήµατος (επίλυση 

προβληµάτων σύνδεσης στο δίκτυο τηλεµατικής). 
• Την δικτυακή υποστήριξη των Εργαστηρίων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τους 

υπεύθυνους ανά Τοµέα και Εργαστήριο (οργάνωση τοπικών δικτύων, σύνδεση στο 
δίκτυο τηλεµατικής). 

• Την εκπαίδευση των χρηστών σε συνεργασία µε το ΚΕ∆ και  υποστήριξη της 
αξιοποίησης του δικτύου βάσει προγράµµατος του ΚΕ∆.   

• Την συµµετοχή στις τακτικές συναντήσεις των διαχειριστών δικτύων των Τµηµάτων του 
Ιδρύµατος που γίνονται στο ΚΕ∆.  

• Την σύνταξη δελτίων βλάβης σύµφωνα µε υπόδειγµα του ΚΕ∆. 
• Την αποστολή διµηνιαίας αναφοράς προς το ΚΕ∆, µε κοινοποίηση στον Εκπρόσωπο του 

Τµήµατος στην Συγκλητική Επιτροπή Η/Υ και ∆ικτύων, απολογιστικών και στατιστικών 
στοιχείων του δικτύου ευθύνης του (αριθµός υπολογιστών συνδεδεµένων στο δίκτυο, 
στατιστικά στοιχεία κίνησης των διαφόρων εξυπηρετητών, περίληψη των βασικών 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι χρήστες στο τµήµα τους µε συνηµµένα τεχνικά 
δελτία βλάβης). 

• Την ενηµέρωση των χρηστών για τις ώρες παροχής τεχνικής υποστήριξης, µε 
ανακοίνωση σε εµφανή σηµεία του τµήµατος και στις σελίδες ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης του Τµήµατος. 

Οι ∆ιαχειριστές ∆ικτύων τωνΤµηµάτων δεν υποστηρίζουν σε καµία περίπτωση τα 
υπολογιστικά συστήµατα σε επίπεδο λογισµικού συστήµατος και εφαρµογών. 

6 Τεκµηρίωση 
Το ΚΕ∆ διατηρεί αρχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή µε την πλήρη τεκµηρίωση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών, του ενεργού και παθητικού εξοπλισµού του δικτύου τηλεµατικής, 
τα οποία ανανεώνονται µε κάθε αλλαγή και αναβάθµιση. 
α. Η τεκµηρίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών  

Το προσωπικό των Τµηµάτων του ΚΕ∆ στα πλαίσια υλοποίησης και συντήρησης των 
παρεχόµενων υπηρεσιών (δικτύου δεδοµένων και τηλεφωνικού δικτύου) συντάσσει και 
συντηρεί τεύχη τεκµηρίωσης των υπηρεσιών (operation manuals) τα οποία αναφέρουν : 
i. Τον υπεύθυνο σύνταξης. 
ii. Την ηµεροµηνία σύνταξης. 
iii. Την ανάλυση των απαιτήσεων της υπηρεσίας. 
iv. Την περιγραφή του εξοπλισµού που υποστηρίζει την υπηρεσία. 
v. Την περιγραφή του λογισµικού που υποστηρίζει την υπηρεσία. 
vi. Τα βήµατα υλοποίησης και διάρθρωσης του απαραίτητου υλικού και λογισµικού. 
vii. Τον τόπο εγκατάστασης του εξοπλισµού στήριξης της υπηρεσίας. 
viii. Τον κατάλογο των λειτουργικών αρχείων της υπηρεσίας. 
ix. Απαντήσεις σε συνήθη προβλήµατα (FAQ) από την πλευρά του διαχειριστή και του 

τελικού χρήστη. 
β. Η τεκµηρίωση του δικτύου τηλεµατικής Ε.Μ.Π.  

Η τεκµηρίωση του δικτύου τηλεµατικής περιλαµβάνει :  
i. Την αποτύπωση του ενεργού εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων και τηλεφωνικού 

δικτύου. 
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ii. Τα σχέδια καλωδιώσεων (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή AutoCAD) οριζόντιας, 
κατακόρυφης καλωδίωσης και καλωδίωσης κορµού, πάνω στις κατόψεις των ορόφων 
όλων των κτιρίων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήµατος 
Πατησίων. 

iii. Την αρίθµηση και αποτύπωση παροχών  πάνω στις κατόψεις των ορόφων των 
κτιρίων. 

iv. Την αποτύπωση των κατανεµητών (patch-panels, οριολωρίδων, καλωδίων και 
συνδετικών χορδών χαλκού και οπτικών ινών). 

v. Την καταγραφή της µικτονόµησης µεταξύ patch-panels και ενεργού εξοπλισµού, 
όλων των κατανεµητών δεδοµένων και φωνής. 

vi. Τα αποτελέσµατα ελέγχου καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών σύµφωνα µε τα 
αντίστοιχα πρότυπα. 

vii.Την αποτύπωση των ενεργών συσκευών του δικτύου, ανά κτίριο και ανά όροφο. 
viii.Την τεκµηρίωση των τηλεπικοινωνιακών παροχών  συνδέσεων ενεργού εξοπλισµού. 

7 Εξωτερικά Χρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα 
α. Το ΚΕ∆ µπορεί να αναλαµβάνει, στα πλαίσια χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, την 

παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς τρίτους (Ερευνητικούς και Πανεπιστηµιακούς 
Φορείς, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς) στο γνωστικό αντικείµενο 
µελέτη/σχεδίαση και διαχείριση δικτύων, εφόσον καλύπτει τις υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών προς την Πολυτεχνειακή Κοινότητα. 

β. Τα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, ακολουθούν τον κανονισµό λειτουργίας της 
Επιτροπής ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Μ.Π. (βλ. άρθρο 9 του παρόντος). 
Ειδικότερα, τα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα υλοποιούνται στα πλαίσια του 
Τµήµατος Έρευνας & Ανάπτυξης του ΚΕ∆, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της 
Συγκλήτου µε εισηγητικό ρόλο της Συγκλητικής Επιτροπής Η/Υ & ∆ικτύων. 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος των προγραµµάτων είναι ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του 
ΚΕ∆.   

8 Τήρηση Ασφάλειας & Απορρήτου Επικοινωνιών 
α. Φυσική ασφάλεια 

Σε συνεργασία µε την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος, διασφαλίζεται η 
φυσική προστασία των χώρων (κατανεµητές, δωµάτια εξοπλισµού) όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο δικτυακός εξοπλισµός, και η διατήρηση περιβάλλοντος που 
εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία του εξοπλισµού. 

β. ∆ίκτυο ∆εδοµένων 
Το ΚΕ∆ λαµβάνει όλα τα δυνατά µέτρα  για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου 
δεδοµένων και συγκεκριµένα διασφαλίζει, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις 
αποφάσεις της Συγκλήτου: 
i. Το απόρρητο της διακινούµενης πληροφορίας από υποκλοπές. 
ii. Την αποθηκευµένη πληροφορία (e-mail). 
iii. Την ακεραιότητα των συστηµάτων των κόµβων του δικτύου από µη εξουσιοδοτηµένη 

πρόσβαση. 
γ. Τηλεφωνικό ∆ίκτυο 

Το ΚΕ∆ λαµβάνει όλα τα δυνατά µέτρα  για την ασφαλή λειτουργία του τηλεφωνικού 
δικτύου και συγκεκριµένα διασφαλίζει, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις 
αποφάσεις της Συγκλήτου : 
i. Το απόρρητο της διακινούµενης πληροφορίας από υποκλοπές. 
ii. Την αποθηκευµένη πληροφορία (voice-mail). 
iii. Το απόρρητο λεπτοµερών ατοµικών στοιχείων (αναλυτικοί λογαριασµοί χρέωσης), 

εκτός : (1) των ατοµικών στοιχείων που αναγράφονται, µε την σύµφωνη γνώµη του 
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συνδροµητή,  στον ετήσιο κατάλογο που συντάσσει και ενηµερώνει το ΚΕ∆ και (2) 
των συνολικών λογαριασµών χρέωσης που κοινοποιούνται στο Πρυτανικό 
Συµβούλιο, τους Προϊσταµένους των ∆ιοικητικών ∆/νσεων,  τους Προέδρους των 
Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων και τους ∆/ντές των Τοµέων, για τα µέλη της 
Πολυτεχνειακής Κοινότητας της ευθύνης τους. Αναλυτικοί προσωπικοί λογαριασµοί 
παρέχονται κατόπιν αιτήσεως των συνδροµητών, αυστηρά στους ίδιους, και δεν 
υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των σχετικών αρχείων σε οποιονδήποτε τρίτο 
(ανεξαρτήτως ιεραρχίας στο Ίδρυµα). 

9 ∆εοντολογία Υπηρεσιών Πληροφόρησης 
Οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την έκδοση ιστοσελίδων στο ∆ιαδίκτυο (Internet), 
καθώς και το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού υλικού που βρίσκεται αποθηκευµένο στους 
εξυπηρετητές του Ιδρύµατος, ακολουθούν κώδικα που συντάσσεται από την Συγκλητική 
Επιτροπή Η/Υ & ∆ικτύων και εγκρίνεται από την Σύγκλητο του Ιδρύµατος. 

10 Εγκαταστάσεις του ΚΕ∆ 
Το ΚΕ∆ στεγάζεται στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και επιπλέον διαχειρίζεται χώρους 
σε όλα τα κτίρια του Ιδρύµατος στους οποίους στεγάζεται ο παθητικός (καλωδίωση χαλκού 
και οπτικών ινών) και ενεργός εξοπλισµός του δικτύου του Ε.Μ.Π. 


